Riksförbundet Goodgames stadgar

Stadgar för Riksförbundet Goodgame
Konstitutionella stadgar
1§
2§
3§

4§
5§
6§

7§

Förbundets namn är Riksförbundet Goodgame, förkortat Goodgame.
Förbundet är en nationell sammanslutning av föreningar.
Förbundets syfte är att främja intresset för organiserad kultur- och fritidsverksamhet, i synnerhet
vad gäller tv- och dataspel, och stärka konsumentens makt som brukare och köpare, i synnerhet
barn och ungas ställning som konsumenter. Förbundets verksamhet bestäms av antagen
verksamhetsplan.
Förbundet är religiöst, etniskt och partipolitiskt oberoende.
Förbundet är ideellt och verkar i enlighet med demokratiska principer.
Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med förbundsråd eller
extra förbundsråd, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs. Om oklarhet gällande
dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller förbundsstyrelsens tolkning tills
klargörande ändring införs.
Tolkning av denna stadga stadgeparagraf ett (1) till och med tolv (12) ges överordnad betydelse
gentemot varje annan stadgeparagraf.

Stadgeändringskompetens
8§

10§

11§

12§

För ändring av, eller tillägg till, stadgeparagraf ett (1) till och med tolv (12) krävs att likalydande
beslut antas, med två tredjedels (2/3) majoritet, av två på varandra följande, ordinarie förbundsråd.
För ändring av, eller tillägg till, varje annan paragraf krävs attförslaget antas, med två tredjedels (2/3)
majoritet, av förbundsråd. 9§ Ändring av stadgeparagraf, eller tillägg till stadgan, kan endast upptas
till behandling av förbundsråd om förslag därom uttryckligen angivits i förbundsrådshandlingarna, i
form av motion, eller om enhälligt förbundsråd med minst ¾ av de röstberättigade närvarande
beslutar uppta förslaget.
Förslag om förbundets upplösning får endast behandlas på ordinarie förbundsråd och skall insändas
skriftligt till förbundsstyrelsen senast trettioförsta (31) oktober året innan förbundsrådet. Att
upplösning skall behandlas måste framgå av kallelsen till förbundsrådet. Förbundet kan inte upplösas
så länge minst en femtedel (1/5) av de röstberättigade på ordinarie förbundsråd motsätter sig
upplösningen.
Vid förbundets upplösning skall tillgångar realiseras och skulder betalas, varpå kvarvarande
tillgångar skall skiftas i lika delar till medlemsföreningarna eller gå till ett av förbundsrådet bestämt
ändamål i enlighet med förbundets syfte.
Till likvidatorer bör förbundets revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen i samband
med förbundets upplösning.

Verksamhetsår
13§

Verksamhetsår för förbundet är kalenderår.

Medlemskap
14§
15§

Förening som antagits av förbundsstyrelsen som medlem benämns i denna stadga som
medlemsförening.
För att antas som medlemsförening krävs att föreningen har minst fem (5) föreningsmedlemmar
och verkar i enlighet med förbundets syfte och godkänner dess stadgar som sina.
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16§
17§
18§
19§
20§
21§

22§

23§

Medlemsförening utformar fritt sin verksamhet och råder själv över sina tillgångar.
Det åligger medlemsförening att tillmötesgå krav på lämnande av de uppgifter som
förbundsstyrelsen behöver för att bedriva förbundets centrala verksamhet.
Förbundet har rätt att ta ut en av förbundsrådet bestämd årsavgift av varje
medlemsförening.
Det åligger medlemsförening att föra register över sina föreningsmedlemmar och ta ut
medlemsavgift av dessa.
En medlemsförening kan avregistreras om den inte redovisat verksamhet eller minst fem (5)
föreningsmedlemmar under minst ett (1) års tid.
Medlemsförening som bryter mot förbundets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess
syfte kan avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen. Nästkommande ordinarie
förbundsråd beslutar om uteslutning av avstängd medlemsförening. Uteslutning får ej ske utan att
medlemsföreningen ifråga har givits möjlighet att yttra sig.
Person som är medlem i medlemsförening är också medlem i förbundet, i dessa stadgar kallas sådan
person föreningsmedlem. Föreningsmedlem som lämnar eller blir utesluten från förbundet måste
därmed lämna både förbundet och berörd(a) medlemsförening(ar).
Föreningsmedlem som bryter mot förbundets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess
syfte kan avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen. Uteslutning får ej ske utan att
föreningsmedlemmen ifråga har givits möjlighet att yttra sig. Förbundsstyrelsen ska i samband med
avstängningar informera berörd(a) medlemsförening(ar) via ett officiellt yttrande där anledningen
till avstängningen förklaras. Om föreningsmedlemmen så kräver ska detta yttrande offentliggöras
för övriga föreningsmedlemmar. Nästkommande ordinarie förbundsråd beslutar om uteslutning eller
hävning av avstängningen. Avstängning från riksförbundet påverkar inte föreningsmedlemmens
medlemskap i medlemsförening(ar).

Stödmedlemskap
24§

25§
26§
27§

Stödmedlemmar är enskild fysisk person eller organisation som önskar stödja Goodgame.
Stödmedlemskap erbjuds både individer och organisationer som stödjer Goodgames ändamål.
Större organisationer såsom riksförbund, myndigheter, institutioner och andra föreningar som
önskar stötta och bidra ekonomiskt är välkomna att ansluta sig såframt man inte därvid hotar
förbundets politiska och religiösa oberoende.
Stödmedlemskap ger inte rösträtt i den demokratiska processen.
Ansökan om stödmedlemskap ställs till förbundsstyrelsen som har rätt att pröva densamma.
Stödmedlem har rätt att utträda ur föreningen tre månader efter skriftlig anmälan till
förbundsstyrelsen. Erlagda avgifter återbetalas ej. Stödmedlemskap erhålles automatiskt genom
insättning av årsavgift på Goodgames postgirokonto med en minsta summa som beslutas av
förbundsstyrelsen.

Förbundsråd
28§

30§

Förbundsrådet är förbundets högsta beslutande organ. 29§ Ordinarie förbundsråd skall hållas varje
år tidigast första (1) februari och senast trettionde (30) april, på tid och plats som förbundsstyrelsen
bestämmer.
Ordinarie förbundsråd är beslutsmässigt:
- då kallelse utgått till medlemsföreningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning
senast trettioförsta (31) december året innan förbundsrådet, samt till förbundsrådsombud och
ersättare till förbundsrådombud snarast efter förbundsrådsombudsvalets avslutande, med uppgift
om tid och plats för det ordinarie förbundsrådet;
 då förbundsrådsombudsval förrättats i enlighet med vad som föreskrivs i stadgan;
 då förbundsrådsmöteshandlingar har sänts ut till förbundsrådsombud
 ersättare till förbundsrådsombud, medlemsföreningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer
och
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31§

32§
33§
34§
35§
36§
37§
38§
39§

valberedning senast tre (3) veckor före det ordinarie förbundsrådet.

Följande ärenden skall alltid behandlas av ordinarie förbundsråd:
 Mötets öppnande
 Fastställande av röstlängd
 Mötets beslutsmässighet
 Val av mötesordförande
 Val av mötessekreterare
 Val av två (2) justerare
 Val av två (2) rösträknare
 Fastställande av dagordning
 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår
 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen
 Val av förbundsordförande
 Val av ledamöter till förbundsstyrelsen
 Val av valberedning
 Val av revisorer
 Fastställande av verksamhetsplan
 Fastställande av budget
 Fastställande av avgifter
 Motioner
 Övriga frågor
 Mötets avslutande
Varje förbundsrådsombud eller ersättare för förbundsrådsombud innehar en (1) röst på förbundsråd.
Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.
Inför förbundsråd har föreningsmedlemmar, medlemsföreningar, förbundsstyrelse, valberedning och
revisorer rätt att inkomma med förslag, uttalanden och nomineringar.
Föreningsmedlem har i mån av plats närvarorätt på förbundsråd.
Anställd i förbundet som också är medlem i förbundet har närvarorätt, yttranderätt och rätt att ställa
förslag på förbundsrådet.
Person vald i stadgemässiga val på förbundsrådet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
på förbundsråd.
Förbundsrådsombud och ersättare för förbundsrådsombud har närvaro-, yttrande-, förslagssamt rösträtt på förbundsråd.
Nominerad till stadgemässiga val eller person som för talan för viss motion eller fråga har närvaro-,
yttrande- och förslagsrätt i berörda frågor på förbundsråd.
Förslag till förbundsråd som är förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före förbundsråd är
motion. Varje annat inkommet förslag till förbundsråd är övrig fråga. Nominering till stadgemässiga
val förrättade på förbundsråd från annan än valberedning skall vara valberedningen tillhanda senast
sex (6) veckor före förbundsråd.
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40§
41§

42§

Förbundsrådet väljer förbundsstyrelse, valberedning och revisorer bland de nominerade till
respektive val, om så inte kan ske får ytterligare nomineringar göras på förbundsrådet.
Vid omröstning på förbundsråd fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i
stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Sittande förbundsordförande får utslagsgivande röst vid
jämnt röstetal.
Övriga frågor på förbundsråd kräver två tredjedelars (2/3) majoritet för bifall.

Extra förbundsråd
43§
44§

45§

Extra förbundsråd får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen.
Om förbundsstyrelsen så beslutar eller om revisorerna eller minst en femtedel (1/5) av
medlemsföreningarna så kräver, skall extra förbundsråd utlysas av förbundsstyrelsen eller
revisorer.
Extra förbundsråd är beslutsmässigt då kallelse och förbundsrådsmöteshandlingar utgått till
förbundsrådsombud, förbundsrådsreservombud, medlemsföreningar, förbundsstyrelseledamöter,
revisorer och valberedning senast fyra (4) veckor före mötet, med uppgift om tid och plats för det
extra förbundsrådet.

Förbundsrådsombudsval
46§
47§
48§
49§

50§

51§

Val av förbundsrådsombud och ersättare till förbundsrådsombud benämns i dessa stadgar
förbundsrådsombudsval.
Medlemsföreningarna ansvarar för att förbundsrådsombudsval förrättas före ordinarie
förbundsråd. Revisor granskar förbundets tilldelning av medlemsföreningarnas representanter.
Medlemsförening har rätt att utse mellan ett (1) och fem (5) förbundsrådsombud.
Valbar till förbundsrådsombud och ersättare för förbundsrådsombud är föreningsmedlem.
Föreningsmedlem under 10 år är valbar vid uppvisande av målsmans samtycke. Anställda och
revisor i förbundet är inte valbara. En person kan på förbundsrådet endast vara förbundsrådsombud
eller ersättare för förbundsrådsombud i en (1) förening.
Förbundsrådsombud och ersättare för förbundsrådsombud väljs av medlemsföreningarna. Till grund
för medlemsförenings röstetal samt antal förbundsombud ligger högsta föreningsmedlemsantal 1/1 31/12 året före det ordinarie förbundsrådet. Förening erhåller antal förbundsombudsplatser
avhängigt av röstande medlemsförenings storlek:
 Fem till och med femtio (5-50) föreningsmedlemmar ger en (1) plats.
 Femtioen till och med etthundra (51-100) föreningsmedlemmar ger två (2) platser.
 Etthundraen till och med etthundrafemtio (101-150) föreningsmedlemmar ger tre (3) platser.
 Etthundrafemtioen till och med tvåhundra (151-200) föreningsmedlemmar ger fyra(4)
platser.
 Tvåhundraen (201) eller fler föreningsmedlemmar ger fem (5) platser.
Ett (1) mandat besätts av en (1) person och en (1) person kan endast besätta ett (1) mandat.
Förbundsrådsombud innehar mandat från och med förstkommande ordinarie förbundsråd, efter
förrättat förbundsrådsombudsval, till påföljande ordinarie förbundsråd.
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52§
53§

Person som erhållit en (1) eller fler röster men ej tilldelats mandat benämns ersättare för
förbundsrådsombud.
Då förbundsrådsombud inte finns att uppta i röstlängd på förbundsråd ersätter ersättaren till
förbundsrådsombudet i berörd förening, i ordning efter antal röster, och benämns då ersättare för
förbundsrådsombud.

Förbundsstyrelse
54§

Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet och det åligger
förbundsstyrelsen att:
 i enlighet med föreningens ändamål leda föreningens verksamhet,
 verkställa av årsmöte eller extra årsmöte fattade beslut,
 besluta i frågor om medlemskap,
 handha föreningens ekonomiska angelägenheter och tillse att däröver förs räkenskaper,
 till årsmötet avge årsredovisning för det gångna årets räkenskaper samt upprätta förslag till
verksamhetsplan med budget för nästföljande räkenskapsår, bistå de frivilliga krafter som
önskar stödja Goodgame, fastställa arbetsordning samt upprätta delegerings- och
attestordning,
 delegera beslut till ordföranden men vid behov återta delegering.

55§

Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholms stad. 56§ Förbundsstyrelsen utses av förbundsråd och
tillträder i omedelbar anslutning till förbundsrådets avslutande. Förbundsrådet utser minst tre (3) och
max sju (7) ledamöter,varav en (1) förbundsordförande. Även (1) suppleant som kan ersätta ordinarie
styrelseledamot vid frånvaro skall väljas. Strävan skall vara jämn könsfördelning. I övrigt skall
förbundsstyrelsen representera förbundets sammansättning. Medlemmar i förbundsstyrelse sitter på 2
års mandat, men har efter 1 år möjlighet att avgå.
Valbar till förbundsstyrelsen är föreningsmedlem vid sitt artonde levnadsår, bosatt
huvudsakligen i Sverige.
Förbundsstyrelsen utser alltid inom sig en (1) vice ordförande, en (1) sekreterare samt en (1)
kassör.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är skriftligen kallade minst fem (5)
arbetsdagar före förbundsstyrelsemötet och minst hälften av ledamöterna, däribland
förbundsordföranden eller vice förbundsordföranden, är närvarande.
Vid omröstning i förbundsstyrelsen fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i
stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas förbundsordförandens
utslagsröst.
Förbundsstyrelsen utser förbundets firmatecknare.

57§
58§
59§

60§

61§

Revisorer
62§

63§
64§

Revisorerna granskar förbundets räkenskaper i enlighet med god redovisningssed samt handlingar
och upprättar en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen skall finnas förbundsrådet skriftligen
tillhanda senast två (2) veckor innan förbundsrådet.
Förbundsrådet utser en (1) revisor, vilket vid behov kan utökas till två (2).
Valbar till revisor och personlig ersättare för revisor är myndig person bosatt i Sverige och som ej
är invald i förbundsstyrelsen.
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Valberedning
65§

66§
67§

Valberedningens uppgift är att nominera komplett förbundsstyrelse, komplett valberedning och
revisor(er) jämte personliga ersättare till förbundsrådet. Nomineringen skall finnas
förbundsrådsombud, ersättare till förbundsrådsombud, medlemsföreningar,
förbundsstyrelseledamöter och revisor(er) tillhanda tre (3) veckor innan förbundsrådet.
Valberedningen utses av förbundsråd och tillträder därefter. Förbundsrådet utser tre (3) valberedare
varav en sammankallande.
Valbar till valberedningen är föreningsmedlem bosatt i Sverige och som ej är invald i
förbundsstyrelsen.
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