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Stadgar för föreningen Demokrati utan gränser 

Reviderade på årsmötet den 9 februari 2019 

 

§ 1 Om föreningen Demokrati utan gränser 

A  Föreningen Demokrati utan gränser (DUG) är en ideell förening. Den bildades den 3 feb 
2018 och är politiskt och religiöst obunden. Dess säte är i Göteborg. Föreningens svenska 
namn är Demokrati utan gränser, dess engelska namn är Democracy Without Borders 
Sweden. 

 

§ 2 Ändamål och arbetssätt  

A  DUG är en svensk gren av Democracy Without Borders (DWB), och ingår i en global 
rörelse som verkar för demokratisering och stärkande av Förenta Nationerna (FN) samt för 
en demokratisk styrning av det globala samhället genom FN. DUG verkar primärt i 
Sverige, men även globalt genom DWB. 

B  DUG:s mål är att 

1 stärka en kosmopolitisk orientering av samhället  
2 öka förståelsen och samhörigheten mellan människor, länder och världsdelar  
3 etablera demokrati och lagstyre på global nivå genom FN gällande gemensamma 

globala angelägenheter.  

C  Genom att verka för dessa mål vill föreningen skapa bättre förutsättningar för 

1 nedrustning och världsfred  
2 att krig, folkmord och fördrivning motverkas och förbjuds  
3 framväxten av ett hållbart globalt samhälle som bevarar de ekologiska 

förutsättningarna för liv på jorden  
4 social rättvisa på global nivå. 

D  Föreningens primära arbetssätt är 

1 opinionsbildning  
2 föreläsningar, studiecirklar, seminarier och andra evenemang 
3 spridning av publikationer, analyser och rapporter  
4 samverkan med parlamentariker, regeringsföreträdare och offentliga personer  
5 samverkan och koordinering med föreningar och rörelser med liknande ändamål, både 

i Sverige och globalt.  
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§ 3 Medlemskap 

A  Var och en som delar i § 2 angivna ändamål, följer föreningens stadgar och har betalat 
medlemsavgift, räknas som medlem. Medlemsavgiftens storlek och utformning fastställs 
av årsmötet. 

 

§ 4 Beslutande organ 

A  DUG:s beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse. 

B  Medlemmar kan bilda grupper och nätverk som har mandat att verka inom DUG enligt 
riktlinjer som styrelsen fastställer. 

 

§ 5 Årsmöte 

A  Årsmötet är DUG:s högsta beslutande organ. Det sammanträder varje år senast före 
utgången av maj på tid och plats som styrelsen bestämmer. Årsmötet anger riktning och 
ramar för verksamheten. 

B  Årsmötet får endast fatta beslut rörande frågor som har tagits upp på föredragningslistan 
och gjorts tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före årsmötet. 

C  Styrelsen ska kalla medlemmarna till årsmötet skriftligen per brev eller e-post senast två 
månader före årsmötet. I kallelsen ska framgå tid, plats och information om vad som gäller 
kring nomineringar och motioner, samt var och när årsmötets handlingar kommer att 
finnas tillgängliga.  

D  Motioner till årsmötet kan lämnas in av medlemmar, enskilt eller i grupp. Motion ska vara 
styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet. Styrelsen ska avge skriftligt yttrande 
över motion och göra yttrandet tillgängligt för medlemmarna senast en vecka före 
årsmötet. 

E  Styrelsen kan lägga fram propositioner, som ska vara tillgängliga för medlemmarna senast 
en vecka före årsmötet.  

F  Handlingar med föredragningslista, styrelsens propositioner, och inkomna motioner med 
styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.  

G  Rösträtt, valbarhet, beslutsmässighet, omröstning  

1 Alla medlemmar i DUG som fyller lägst 16 år under verksamhetsåret, har rösträtt. 
Inbjudna gäster får delta i årsmötet och har yttranderätt men inte rösträtt. 

2 Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i DUG. Anställd i 
DUG får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i 
DUG. 



3 

 

3 Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är 
närvarande på mötet.  

4 Alla ärenden vid årsmötet avgörs genom omröstning med enkel majoritet, om inte 
annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal har sittande mötesordförande utslagsröst, 
utom vid personval som avgörs genom lottning. Beslut vid årsmötet fattas med öppen 
omröstning, om inte sluten omröstning begärs, t ex vid personval. Vid omröstning kan 
en person endast inneha en röst. Omröstning genom ombud får inte förekomma.  

H  På årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras. 

1 Val av mötesordförande och mötessekreterare 
2 Val av protokolljusterare samt rösträknare 
3 Fastställande av föredragningslista 
4 Fråga om mötets behöriga utlysande  
5 Justering av röstlängd  
6 Styrelsens verksamhetsberättelse  
7 Styrelsens ekonomiska redovisning (resultat- och balansräkning) 
8 Revisionsberättelse  
9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen  
10 Fastställande av medlemsavgift  
11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhetsåret  
12 Behandling av styrelsens propositioner  
13 Behandling av motioner 
14 Val av  

a ordinarie styrelseledamöter  
b eventuella styrelsesuppleanter  
c styrelseordförande  
d revisor och revisorsuppleant. I detta val får styrelsen inte delta. 
e valberedning inklusive sammankallande 

 

§ 6 Styrelse 

A  DUG:s styrelse består av minst tre och högst elva ledamöter och högst två suppleanter. 
Styrelseledamöterna väljs för en tid av 1 eller 2 år. Ordförande väljs av årsmötet, i övrigt 
konstituerar styrelsen sig själv.  

B  Styrelsen ska snarast efter årsmötet hålla konstituerande möte och där besluta  

1 hur mötena ska sammankallas och förberedas  
2 hur brådskande ärenden ska avgöras mellan styrelsemöten  
3 vem eller vilka som mellan styrelsemöten får uttala sig i DUG:s namn  
4 vem eller vilka som tecknar föreningens firma.  
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C  Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att mellan årsmötena ansvara för, leda och följa upp 
DUG:s verksamhet, organisation och ekonomi, verkställa årsmötets beslut samt ansvara 
för utvecklings- och strategifrågor. Styrelsen kan för detta ta fram styrdokument, tillsätta 
arbetsgrupper, utse representanter och anställa personal, så som styrelsen finner 
nödvändigt.  

D  Styrelsen är beslutsmässig vid styrelsemöte, när kallelse har utgått till samtliga ledamöter 
och minst 2/3 av ledamöterna är närvarande. I brådskande fall får ordföranden besluta om 
att ärende ska avgöras under telefonmöte eller genom skriftlig omröstning per brev eller 
på e-post. Därvid ska minst 2/3 av styrelseledamöterna delta. Vid omröstning gäller enkel 
majoritet samt att mötesordföranden har utslagsröst. Omröstning får inte ske genom 
ombud. 

E  Beslut som fattas under styrelsemöte ska protokollföras. Detta gäller även då det fattas 
beslut under telefonmöte eller genom skriftlig omröstning per brev eller på e-post. 
Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en för mötet särskilt utsedd 
protokolljusterare inom styrelsen. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.  

 

§ 7 Revisorer och räkenskaper  

A  DUG:s verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår. En revisor och en 
revisorssuppleant väljs för en tid av ett år. DUG:s räkenskaper ska årligen avslutas och 
framläggas för revisorerna, vilkas berättelse avges till styrelsen senast 14 dagar före 
årsmötet.  

 

§ 8 Valberedning  

A  Årsmötet utser valberedning som består av två ledamöter, varav en utses som 
sammankallande. 

 

§ 9 Extra årsmöte 

A  Då minst 1/3 av medlemmarna kräver ett extra årsmöte, skall ett sådant hållas så snart som 
möjligt med minst fyra veckor mellan kallelse och möte. Styrelsen kan också kalla till 
extra årsmöte. I kallelsen ska framgå särskilt skäl för det extra årsmötet. Endast det som 
har föranlett ett extra årsmöte, får tas upp till behandling. Beträffande rösträtt, 
beslutsmässighet och omröstning vid extra årsmöte gäller detsamma som vid årsmöte. 
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§ 10 Upphörande av medlemskap 

A  Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses 
därmed omedelbart ha lämnat föreningen.  

B  Medlem som under två på varandra följande år inte har erlagt föreskriven avgift anses ha 
utträtt ur föreningen. 

C  Medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens verksamhet eller ändamål eller som 
bryter mot dess stadgar kan uteslutas ur föreningen. 

D  Uteslutning ska föregås av medlingsförsök. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. 

E  Den uteslutne har rätt att inom en månad efter mottagande av besked om uteslutning 
överklaga styrelsens beslut till närmast kommande årsmöte. Om beslutet överklagas är 
berörd medlem avstängd från verksamhet i föreningen fram till att överklagandet prövas. 

F  Utesluten medlem kan beviljas återinträde i föreningen av styrelsen. Återinträde beviljas 
tidigast efter ett år från uteslutning. 

 

§ 11 Ändring av stadgar  

A  Förslag om ändring av eller tillägg till stadgar förs fram genom proposition eller motion 
till årsmötet. 

B  Beslut om ändring av eller tillägg till stadgar ska fattas av årsmötet med full enighet, eller 
i annat fall vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte, och med 
minst 2/3 av antalet avgivna röster vid båda besluten.  

 

§ 12 Upplösning av föreningen DUG 

A  Beslut om föreningen DUG:s upplösning eller samgående med annan organisation ska 
fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte, och med minst 
2/3 av antalet avgivna röster vid båda besluten.  

B  DUG:s medlemmar har inte rätt till de återstående medlen i föreningen DUG vid dess 
upplösning. De återstående medlen i DUG ska gå till en organisation som har verksamhet i 
linje med DUG:s ändamål. I samband med DUG:s upplösning ska anges var den upplösta 
föreningens handlingar mm ska arkiveras.  Beslut härom fattas med enkel majoritet vid 
sista årsmötet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 


