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Stadgar för Svenska Humanistiska Förbundet
1
 

 

 
§1     Svenska Humanistiska Förbundet (SHF) har till uppgift att genom sina  lokalförbund

2
 

verka för humanistisk bildning, främst genom föreläsningsverksamhet och utgivande av 

en årsskrift. 

 

§ 2    SHF verkar genom lokalförbund. Dessa lokalförbund är medlemmar i SHF. 

 

§ 3    Förslag att bilda nytt lokalförbund inlämnas till SHF:s styrelse. Om ett 

         lokalförbund upphör, ska detta också meddelas till SHF:s styrelse. 

 

§ 4    Lokalförbund har till uppgift att inom sitt lokala verksamhetsområde främja huma- 

         nistisk bildning, främst genom föreläsningsverksamhet. 

         Det åligger lokalförbund att: 

                1.utse en representant och en ersättare att representera förbundet vid SHF:s årsmöte 

                2.anmäla detta val omgående till SHF:s sekreterare 

                3.inbetala medlemsavgiften till SHF:s skattmästare senast den 1 september 

                4.insända verksamhetsberättelse till SHF:s sekreterare senast den 1 mars 

                5.till sina medlemmar utdela SHF:s årsskrift 

                6.i sin verksamhet följa vad som sägs i dessa stadgar                  

          Lokalförbund ska för övrigt bedriva sin verksamhet på sätt förbundet självt finner 

          lämpligt. Medlemskap  i lokalförbund erhålls på det sätt som varje lokalförbund 

          bestämmer i sina stadgar. 

 

§ 5     SHF håller varje år före den 15 mars ordinarie årsmöte. Extra årsmöte 

hålls då förbundsstyrelsen så beslutar eller om en majoritet av lokalförbunden begär det. 

Vid extra årsmöte avhandlas endast den fråga eller de frågor som har föranlett extra 

årsmöte. 

 

§ 6     Till årsmötet äger varje lokalförbund sända en representant. Samma gäller för extra  

          årsmöte. 

 

§ 7     Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma: 

                1.val av ordförande för mötet 

                2.val av sekreterare för mötet 

                3.val av två justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll 

                4.frågan om mötet är stadgeenligt kallat 

                5.justering av röstlängd 

                6. styrelsens årsberättelse  

                 7. föredragning av revisionsberättelsen  

                8.fastställande av resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret 

                9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 

                                                 
1
 Med alla beslutade ändringar sedan 1896, senast vid årsmötet 2019 

2
 I dessa stadgar används begreppet lokalförbund för våra lokala medlemsorganisationer även om flera idag 

kallar sig förening, sällskap el. dyl. 
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              10.styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 

              11.styrelsens propositioner 

              12.motioner som inkommit från lokalförbunden 

              13.fastställande av lokalförbundens årsavgift till SHF för kommande verksam- 

                   hetsår 

              14.val av ordförande i förbundsstyrelsen för ett år 

              15.val av fyra ledamöter i förbundsstyrelsen för två år 

              16.val av två revisorer och två ersättare för ett år 

              17.val av tre ledamöter varav en sammankallande i valberedningen för ett år. 

 

§ 8     Rösträtt vid årsmöte har varje lokalförbund med en röst. Vid lika röstetal 

har mötesordföranden utslagsröst utom i valfrågor då lotten avgör. Röstning i 

personfrågor sker med slutna sedlar. 

 

§9      För att bereda valfrågor ska finnas en valberedning bestående av tre ledamöter, 

          varav en sammankallande. Valberedningen väljs för ett år. Ledamöterna ska om 

          möjligt representera olika typer av lokalförbund vad gäller storlek och geografisk 

          hemvist. 

 

§ 10   I anslutning till årsmötet bör förbundsstyrelsen anordna SHF:s årliga högtidsföre- 

          läsning, till vilken medlemmarna i lokalförbunden inbjuds. 

 

§ 11   Det åligger förbundsstyrelsen att: 

                1.kalla lokalförbunden i stadgeenlig tid till årsmötet 

                2.avge årsberättelse och framlägga förslag till bokslut i så god tid att 

                   revisorerna hinner göra sin revision före årsmötet 

                3.verkställa beslut fattade av årsmötet 

                4.löpande svara för SHF:s verksamhet varvid särskilt ska framhållas 

                   kontakterna med lokalförbunden 

                5.utge förbundets årsskrift och ombesörja att den utsändes till lokalförbunden. 

 

§ 12     Förbundsstyrelsen består av ordföranden och åtta övriga ledamöter. Ordförande väljs   

            årligen av årsmötet. Mandattiden för styrelsens övriga ledamöter är två år.                            

            Varje år väljs fyra ledamöter. Avgående ledamot kan omväljas. 

 

§ 13     Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare. 

            Ordföranden, sekreteraren och skattmästaren utgör arbetsutskott, som har att 

            bereda ärenden inför styrelsens sammanträden och besluta i mindre ärenden. 

 

§ 14     Ordföranden ansvarar för att styrelsen sammanträder när så behövs. Om styrelse- 

             ledamot begär att styrelsen sammankallas, ska detta om möjligt ske utan dröjsmål. 

             Sådan begäran ska inskickas till arbetsutskottet med angivande av vad ärendet avser. 

 

§ 15    Förbundsstyrelsen är beslutsför, när minst fem ledamöter är närvarande. 

             

§ 16     Vid styrelsens sammanträde ska sekreteraren föra protokoll, som justeras av ordför- 

            anden. 

 

§17     SHF:s verksamhetsår är kalenderår. 
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§ 18    Kallelse till årsmöte ska utsändas till lokalförbunden senast fem veckor före mötet. 

Lokalförbundens motioner ska vara sekreteraren tillhanda senast fyraveckor före 

mötet. Årsmöteshandlingar, inklusive eventuella propositioner och motioner med 

styrelsens förslag till beslut samt valberedningens förslag, ska vara medlemmarna 

tillhanda senast en vecka före årsmötet. 

 

§ 19  Ändring av dessa stadgar kräver beslut med tvåtredjedels majoritet av två på varandra 

följande årsmöten. Stadgeförslaget får inte förändras mellan dessa två beslutstillfällen.          

Förslag till stadgeängdring ska föras fram i form av proposition eller motion. 

 

§20     Upplösning av SHF handläggs på samma sätt som gäller för stadgeändring. Befintliga 

           medel tillfaller lokalförbunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


