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Beslut om ändring av distriktens grundregler 
 
Förbundsmötet har beslutat  
att i distriktens grundregler kapitel 1, ska införas en ny § 6 med följande lydelse 
 
§ 6 Ordinarie distriktsmöte får anta stadgar för distriktet. Ett sådant beslut fattas med två 
tredjedelar av antalet avgivna röster.  

Ett stadgeförslag från förbundsstyrelsen kan godkännas genom ett beslut varom minst 
hälften av de röstande förenar sig.  

När distriktsmötet antagit stadgar och dessa har godkänts av förbundsstyrelsen gäller inte 
dessa grundregler för distriktet. 
_______________________ 
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2013.  
 
På förbundsstyrelsens vägnar 
 
 
Martin Erkenborn 
 
 
 Johan Tjäder 
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Stadgar 

RUMs Stockholmsdistrikt 

 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 
§ 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. 

Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte finns 
inom Stockholms län. 

Distriktets säte är Stockholm. 
 
§ 2 Distriktsstämman är distriktets högsta beslutande organ. 

Ordinarie distriktsstämma beslutar om årsavgifter och granskar 
distriktsstyrelsens förvaltning. 
 
§ 3 Distriktsstyrelsen är distriktets beslutande organ när distriktsstämma inte 
är samlad och ansvarar för förvaltning och verkställighet. Den ska, inom 
ramen för förbundets och distriktets stadgar, leda distriktets verksamhet. 

Distriktsstyrelsen får tillsätta kommittéer för ledning av speciella 
verksamheter inom distriktsstyrelsens ansvarsområde. 
 
§ 4 Distriktets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med 
kalenderåret. 

 
§ 5 Distriktet ska förutom genomförandet av distriktets egen verksamhet bistå 
förbundsstyrelsen i förverkligandet av RUM-stämmans beslut. 
 

Kapitel 2 Distriktsstämma 
§ 1 Ordinarie distriktsstämma hålls varje år senast den 31 maj. 

Tiden för distriktsstämma ska kommuniceras till medlemmarna på 
förbundets webbplats två månader i förväg. 

 
§ 2 Medlemsföreningar har på distriktsstämma rätt att representeras av 
följande antal ombud  

a. fem ombud om föreningen har fler än 1000 betalande medlemmar 
b. fyra ombud om föreningen har fler än 200 betalande medlemmar 
c. tre ombud för övriga föreningar 

Distriktsstyrelsen har rätt att bjuda in person som inte är ombud att deltaga 
i distriktsstämmans överläggningar. 

Förbundsstyrelseledamot har yttrande- och förslagsrätt på distriktsstämma. 
 
§ 3 Kallelse till distriktsstämma sker skriftligen till medlemsföreningarna 
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senast sex veckor före stämman.  
Distriktsordföranden utfärdar kallelsen. 

 
§ 4 Varje ombud på stämman har en röst. Röstning med fullmakt får ej ske.  
 
§ 5 Distriktsstyrelsen lämnar förslag till distriktsstämma genom proposition. 

Enskilda medlemmar och medlemsföreningar får lämna in förslag till 
distriktsstämma genom motion. 

Motioner ska undertecknas av samtliga motionärer och vara 
distriktsstyrelsen tillhanda senast en månad före distriktsstämma. 

Förslag till distriktsfunktionärer ska vara distriktsstyrelsen och/eller 
valberedningen tillhanda senast en månad före distriktsstämma. 

Förslag till föredragningslista, verksamhetsberättelse, förslag till 
verksamhetsplan och budget för nästföljande verksamhetsår, propositioner, 
motioner med yttranden från distriktsstyrelsen samt valberedningens förslag 
och revisorernas berättelse utsändes till medlemsföreningarna senast två 
veckor före distriktsstämma. 
 
§ 6 Vid ordinarie distriktsstämma ska följande punkter finnas på 
föredragningslistan: 

1. Stämmans öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Fråga om stämman kallats enligt stadgarna 
4. Fastställande av föredragningslistan 
5. Val av stämmans funktionärer: ordförande, sekreterare och två 

justerare, tillika rösträknare 
6. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av 

distriktets resultat 
9. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 
10. Förslagsskrivelser från förbundsstyrelsen 
11. Motioner och propositioner 
12. Fastställande av verksamhetsplan, budget, årsavgifter och ersättningar 

för nästföljande verksamhetsår 
13. Beslut om antal ledamöter i distriktsstyrelsen 
14. Val  

a. Val av distriktsordförande 
b. Val av ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen 
c. Eventuellt fyllnadsval av ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen 
d. Val av suppleanter i distriktsstyrelsen 
e. Val av revisorer samt revisorssuppleanter 
f. Val av ombud till RUM-stämma 
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g. Val av valberedning 
15. Allmän diskussion 
16. Stämmans avslutande 

 
§ 7 Vid distriktsstämma ska beslutsprotokoll föras. Justerat protokoll ska 
hållas tillgängligt för medlemmarna. 

Protokoll och handlingar från distriktsstämma ska skickas till förbundet för 
kännedom. 
 
§ 8 Distriktsordförande ska kalla till extra distriktsstämma om 
1. distriktsstyrelsen begär det. 
2. minst halva antalet medlemsföreningar begär det. 
3. revisorerna enhälligt begär det. 
4. förbundsstyrelsen begär det. 

Om distriktsordförande underlåter att kalla till extra distriktsstämma inom 
två veckor får den som begärt distriktsstämma kalla till denna. 
 
§ 9 Den extra distriktsstämman får endast behandla den fråga som föranlett 
stämmans sammankallande. 

Kallelse till extra distriktsstämma sker skriftligen till medlemsföreningarna 
senast två veckor före stämman. 

 
§ 10 Begäran om extra distriktsstämma enligt § 8 p. 2 ska ske skriftligen och 
vara undertecknad av medlemsföreningarnas firmatecknare. I skrivelsen ska 
anges de ärenden medlemsföreningarna önskar behandla på den extra 
distriktsstämman. Begäran anses inkommen när skrivelsen lämnats in till 
distriktsordföranden eller förbundets kansli. 

Begäran enligt § 8 p. 3 ska ske skriftligen och anses inkommen när 
skrivelsen lämnats in till distriktsordföranden eller förbundets kansli. 

 
§ 11 Begär medlemsföreningarna eller revisorerna en extra distriktsstämma 
ska den hållas senast två månader efter inkommen skrivelse. 

 
§ 12 Distriktsstyrelsen får i kallelsen anmäla ytterligare ärenden till extra 
distriktsstämma. Sådana ärenden ska dock avgöras efter de ärenden som 
anmälts av medlemsföreningarna eller revisorerna. 
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Kapitel 3 Distriktsstyrelse 
§ 1 Distriktsstyrelsen består det antal ledamöter distriktsstämman fastställer. 
Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst fem ledamöter inklusive 
ordförande. 
 
§ 2 Ordinarie styrelseledamöter väljs för en tid av två år, så att halva antalet 
ledamöter väljs växelvis vartannat år. 

För ledamöter väljs suppleanter. Suppleanterna utses för en tid av ett år. 
Avgår ledamot före valperiodens slut inträder suppleant fram till 

arbetsårets slut. Vid behov ska fyllnadsval hållas. Suppleanterna tillträder i 
den ordning de valts av distriktsstämman. 
 
§ 3 Distriktsstyrelsen konstituerar sig själv. 
 
§ 4 Distriktsstyrelsen kan adjungera personer inom eller utom förbundet och 
välja kommittéer och utskott. Styrelsen kan överlåta beslutsrätt till 
kommittéer och utskott. 

Kommitté eller utskott som beslutar i ärenden som delegerats av 
distriktsstyrelsen ska föra beslutsprotokoll. Medlem i distriktet får överklaga 
kommittés eller utskotts beslut till distriktsstyrelsen. 

Kommitté eller utskott är beslutsmässigt om mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. Distriktsstyrelsen kan besluta om strängare 
villkor.  
 
§ 5 Distriktstyrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter, ordinarie och suppleanter, har 
blivit kallade och mer än hälften av styrelsen är närvarande; om ordinarie ledamot är 
frånvarande träder suppleant i dennes ställe. Som styrelsens beslut gäller den mening för 
vilken mer än hälften av de närvarande röstar. 
 
 
§ 6 Ordförande leder distriktsstyrelsens arbete samt övervakar att förbundets 
och distriktets stadgar och övriga för distriktet bindande regler och beslut 
efterlevs.  

Distriktsstyrelsen ska välja en förste vice ordförande som är ställföreträdare 
för ordföranden. Förste vice ordförande tjänstgör när ordförande har 
förhinder. 

Har förste vice ordförande förhinder ska den ordinarie ledamot som varit 
ordinarie ledamot längst tid fullgöra ordförandes uppgifter. Har två ordinarie 
ledamöter varit ordinarie ledamot lika länge, har den äldste av dem företräde.  

 
§ 7 Distriktsstyrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två ordinarie 
distriktsstämmor. 

Distriktsstyrelsen sammanträder vid minst fyra överenskomna tillfällen 
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under arbetsåret. Ordförande ska se till att ytterligare sammanträden hålls vid 
behov, eller när så begärs av en ordinarie styrelseledamot. 

Vid styrelsesammanträde ska beslutsprotokoll föras. Protokollet ska skickas 
förbundet för kännedom. 
 
§ 8 Distriktsstyrelsens arbetsuppgifter är 

1. att verkställa distriktsstämmans beslut  
2. att bistå förbundsstyrelsen i verkställandet av RUM-stämmans beslut 
3. att leda och planera distriktets verksamhet 
4. att handha distriktets ekonomiska förvaltning, vilket innefattar 

bokföringsskyldighet 
5. att upprätta verksamhetsplan och budget 
6. att bereda ärenden till distriktsstämman 
7. att ansvara för distriktets informationsverksamhet 
8. att underlätta enskildas kontakter med distriktet 
9. att årligen avge verksamhetsberättelse och bokslut, undertecknade av 

samtliga styrelseledamöter. 
 
§ 9 Distriktsstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för distriktets 
medel och förvaltningen av dessa. 

Distriktsstyrelsen företräder distriktet och tecknar dess firma. 
Distriktsstyrelsen kan bemyndiga styrelseledamot eller annan att var för sig 
eller i förening företräda distriktet och teckna dess firma. Distriktsstyrelsen 
kan när som helst återkalla ett sådant bemyndigande. 
 
§ 10 Distriktsstyrelsen är ansvarig för att protokoll, räkenskapshandlingar och 
andra handlingar förvaras på ett betryggande sätt. Sker inte detta får 
förbundsstyrelsen föreskriva hur handlingarna ska förvaras. 

Räkenskapshandlingar ska bevaras i minst tio år. 
 

§ 11 Styrelseledamot får inte handlägga frågor rörande avtal mellan 
ledamoten och distriktet. Ledamot får inte heller handlägga frågor om avtal 
mellan distriktet och tredje part, om ledamoten har ett eget väsentligt 
intresse i frågan.  

Styrelsen eller annan ställföreträdare för distriktet får inte företa en 
rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel 
åt medlem eller någon annan till nackdel för distriktet eller annan medlem. 

Ställföreträdare får inte följa sådana föreskrifter av RUM-stämman, 
distriktsstämma eller annat förbunds- eller distriktsorgan som inte är gällande 
därför att de står i strid mot lag, förbundets eller distriktets stadgar. 

Vad som sägs i denna paragraf ska även gälla distriktets personal. 
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Kapitel 4 Revision  
§ 1 Distriktets räkenskaper och förvaltning granskas av minst två av 
distriktsstämman valda revisorer. En av dessa revisorer ska vara auktoriserad 
eller godkänd revisor. 

För varje revisor ska en suppleant väljas. 
I stället för auktoriserad eller godkänd revisor och suppleant, kan ett 

registrerat revisionsbolag utses. 
Om distriktet har offentliga bidrag som är lägre än ett prisbasbelopp och 

tillgångar som är lägre än tre prisbasbelopp får förbundsstyrelsen medge att 
distriktet ej behöver utse en auktoriserad eller godkänd revisor. 
Förbundsstyrelsen får dock utse en revisor i dennes ställe. 
 
§ 2 Revisor har rätt att ta del av räkenskaper, protokoll och övriga handlingar 
som rör distriktets verksamhet.  

Den ekonomiska berättelsen ska inom en månad efter budgetårets utgång 
överlämnas till revisorerna för granskning. 
 
§ 3 Om revisor i berättelse eller annan handling uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet lämnat oriktiga uppgifter eller av samma skäl underlåtit att göra 
anmärkning är revisorn ansvarig för därigenom uppkommen skada. 
 

Kapitel 5 Stadgebestämmelser 
§ 1 Distriktets verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. 

Meningsskiljaktigheter beträffande tolkning av stadgarna avgörs av 
förbundsstyrelsen. 

Distriktsstyrelsen ska tillse att stadgarna finns tillgängliga för 
medlemmarna. 
 
§ 2 Stadgarna ändras genom två likalydande beslut av distriktsstämman, varav 
det senare beslutet ska fattas på ordinarie distriktsstämma och för att äga 
giltighet godkännas av förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsen har rätt att föreslå ändringar av distriktets stadgar. Ett 
förslag från förbundsstyrelsen kan antas med endast ett beslut. 

 
§ 3 Förbundsstyrelsen har rätt att besluta om distriktets upplösning om det är 
föranlett av att förbundets regionala indelning har ändrats.  
 
§ 4 Om distriktet skulle upplösas eller träda i likvidation skall dess kvarvarande 
medel tillfalla en ny regional organisation som omfattar distriktets område. 
Till dess en sådan organisation kan bildas ska kvarvarande medel förvaltas av 
förbundsstyrelsen. 
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§ 5 Om förbundet skulle upplösas eller träda i likvidation ska bestämmelser 
som rör förbundsstyrelsens rättigheter anses ha upphört att gälla. 
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Kommentarer om nya distriktsstadgar 

Varför distriktsstadgar? 
Bestämmelsen i stadgarna om distriktens grundregler tas bort. Det har i 
praktiken visat sig svårt att ha ett annat namn på det dokument som vanligen 
benämns som stadgar. Banker har i vissa fall inte accepterat det. I värsta fall kan 
ett distrikt komma att betraktas som ett enkelt bolag och inte en ideell förening. 
Därför måste distrikten så snart det kan ske anta egna stadgar. I distriktens 
grundregler införs en bestämmelse med innebörden att distriktsmötet kan 
besluta om stadgar för distriktet.  
 

Krav på distriktsstadgars innehåll 
 
För att distrikten inte ska utvecklas i helt olika riktning måste distriktsstadgarna 
innehålla vissa bestämmelser enligt följande. 
 

1. Det ska framgå att distriktet är en del av RUM och har ett ansvar att 
genomföra det vi beslutar gemensamt på RUM-stämma 

2. Distrikten kan inte själva välja sina medlemmar, utan medlemmarna är de 
medlemsföreningar som har säte inom distriktets område. Det är 
förbundsstyrelsen som antar och utesluter medlemmar. 

3. Distrikten ska som högsta beslutande organ ha distriktsstämmor. Dessa 
ersätter de distriktsmöten eller årsmöten som tidigare hållits. 
Terminologin är viktig för att den ska hänga ihop med de bestämmelser i 
förbundets stadgar som hänvisar till distriktsstämmor. 

4. Distrikten ska ha kalenderår som verksamhetsår. Detta eftersom den 
huvudsakliga inkomstkällan, landstingsbidraget, kommer kalenderårsvis. 

5. För att distrikten ska hinna välja ombud till RUM-stämman, måste de 
hålla stämma senast den 15 mars. Annonsering ska ske två månader före 
stämman. 

6. Medlemsföreningarna ska ha rätt till olika antal ombud beroende på 
deras storlek. I dag har RUM föreningar med bara ett fåtal medlemmar 
och föreningar som har flera tusen medlemmar. Det är inte demokratiskt 
rimligt att dessa föreningar ska ha lika många ombud på stämman. 
Däremot behöver man inte göra någon strikt proportionell fördelning. 

7. Alla distrikt ska ha minst en professionell revisor. Detta är en garanti dels 
för att medlemmarnas pengar sköts på rätt sätt, dels är det en 
trovärdighetsfråga gentemot omvärlden. Många bidragsgivare kräver att 
man har professionell revisor.  
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8. Förbundsstyrelsens ledamöter får delta på stämmor men utan rösträtt. 
Förbundsstyrelsens ledamöter är representanter för hela organisationen, 
men också en länk mellan olika distrikt och till förbundet.  Distrikten 
uppmuntras även att bjuda in RUM:s personal, men det ska vara frivilligt. 

9. Förbundsstyrelsen ska kunna begära en extra distriktsstämma när det 
behövs. Ibland krävs det för att den distriktsstyrelse som valdes inte har 
träffats som den ska, eller på annat sätt brister. 

10. För att dessa krav ska kunna upprätthållas och för att inte distrikten ska 
göra något olämpligt i stadgefrågor så ska alla ändringar godkännas av 
förbundsstyrelsen. Distrikten får själva besluta om de former som de vill 
använda för att besluta om ändring av stadgarna, men även detta ska 
godkännas av förbundsstyrelsen. 

11. I de fall förbundsstyrelsen anser att distriktens stadgar bör ändras så ska 
förbundsstyrelsen kunna föreslå det. Ett förslag som kommer från 
förbundsstyrelsen ska kunna godkännas oförändrat och i sin helhet med 
enkel majoritet, dvs. att det är fler som röstar för förslaget än emot. 

12. I några fall har RUM:s indelning i distrikt ändrats så att två eller flera 
distrikt har slagits ihop. I sådana fall upphör det ena distriktet och det 
måste förbundsstyrelsen kunna besluta om. Vanligen finns inte heller i 
sådana fall någon aktivitet i ett sådant distrikt, så det finns inte heller 
någon i distriktet som skulle kunna fatta ett sådant beslut. 

 
Förslaget ställer inte några krav på hur distriktsstyrelsen och dess arbete ska 
organiseras. Det finns ett komplett förslag, men distrikten är inte skyldiga att 
följa det, utan kan anpassa sin organisation på det sätt som är lämpligt för det 
distriktet. 
 

Distriktsstämma 
Distriktsstämman är det högsta beslutande organet i distriktet. I linje med 
ändringen i stadgarna byts ordet ”möte” ut mot ”stämma”. Däremot föreslås 
inte att distrikten ska ta efter ordet ”RUM-stämma”, eftersom det föreslås vara 
förbehållet den nationella nivån. 
 
Distriktsstämman hålls före 15 mars 
Reglerna för när distriktsstämma ska hållas förenklas och datumet 15 mars sätts 
som stoppdatum. Datum för distriktsstämman behöver inte annonseras i 
medlemstidningen. Alla distrikt gör inte det i alla fall. Tiden för stämman ska 
annonseras på förbundets webbplats. Därefter följer ett normalt 
kallelseförfarande med kallelse sex veckor före stämman. Kallelsetiden har 
tidigare varit två månader, men det har ofta inneburit att kallelsen måste skickas 
ut mitt i julhelgen. 
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En förening kan ha olika antal ombud beroende på dess storlek 
I nuvarande grundregler får varje medlemsförening reprenteras av tre ombud. 
Eftersom RUM numer har föreningar i väldigt många storlekar, allt från några 
enstaka medlemmar till tusentals medlemmar är inte det lämpligt. Förslaget är 
att en förening ska representeras av två-fem ombud beroende på dess storlek. 
Storlekarna avspeglar de storleksklasser vi har på föreningar i dag. 
Fullmaktsröstning får inte ske. Den förening som inte låter sig representeras 
förlorar sin röst på stämman. 
 
Distriktsstämman behandlar förslagsskrivelser från förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen kan i skrivelser till distriktet lämna förslag om ändringar av 
distriktets stadgar. Det ska ske när stadgarna på något sätt strider mot kraven i 
förbundets stadgar, eller när stadgarna visat sig inte fungera på ett 
tillfredsställande sätt. Distriktsstyrelsen har fortfarande huvudansvaret för att 
distriktens stadgar fungerar. 
 
 
Extra distriktsstämma 
Begäran om extra distriktsstämma ska enligt förslaget undertecknas av en 
firmatecknare. Detta underlättar kontrollen eftersom det vanligen finns en 
fullmakt som talar om vem som är föreningens firmatecknare. 
 
Denna ändring gör reglerna lättare att förstå, men snävar också in kretsen av 
personer som kan begära extra distriktsstämma. I praktiken borde det ändå 
inte bli någon skillnad. 
 

Distriktsstyrelsen 
Distriktsordförande måste inte väljas av stämman 
Bestämmelsen att distriktsordförande ska väljas av stämman tas bort. 
Styrelsen väljer en ordförande bland ledamöterna. 
 
Anledningen är att det ibland är svårt att få någon person att vilja vara 
permanent distriktsordförande. I sådana lägen kan denna bestämmelse öppna 
upp för att man växeldrar och alltså byter ordförande under året.  
 
Distriktets motkommentar 
Styrelsen har beslutat att fortsätta att välja ordförande på distriktssämman på 
grund av att det annars finns en risk att man vid konstituerande styrelsemöte 
finner att ingen vill ta på sig ordförandeskapet.  
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Förste vice distriktsordförande 
Ett bytt begrepp ”förste vice distriktsordförande” införs. Förste vice 
ordförande fullgör distriktsordförandens uppgifter när distriktsordföranden 
har förhinder. Denna ändring frigör titeln ”vice distriktsordförande” som då 
kan innehas av fler ledamöter. 
 
Att just föste vice ordförande används är en markering för att det är just 
förste vice ordförande som i kraft av sitt  ämbete kan vara ställföreträdare för 
ordföranden. Därefter inträder ledamöterna beroende på hur länge de har 
varit med i styrelsen. Övriga vice ordförande har inte någon förtur i det 
avseendet. 
 
Antalet ledamöter i styrelsen 
Principen att det ska vara ett udda antal röstberättigade ledamöter i styrelsen 
kvarstår, men regeln är omformulerad så att detta ska framgå tydligare. 
Ordföranden räknas i det här sammanhanget som en ledamot. 
 
I grundreglerna var det hårdare reglerat hur många ledamöter man måste ha, 
men i många distrikt har man varit tvungen att vakantsätta platser, eftersom 
antalet ledamöter och suppleanter bara kunde växa, eller minska, i steg om 
tre. 
 
Hur många ledamöter som kan vara lämpligt att ha bör kunna avgöras av 
stämman efter förslag av valberedningen. Detta beror i stor del på hur många 
som vid varje tillfälle är villiga att ställa upp. 
 
Suppleanter behöver inte väljas 
Det blir inte längre tvingande att välja suppleanter. Styrelsen kan alltså bestå 
endast av ledamöter.Reglerna för beslutsmässighet förenklas, så att det alltid 
ska vara enkel majoritet. Röstande suppleanter räknas också. Så har det inte 
varit förut.  
 
Anledningen till ändringen är att det anses omodernt idag att barn och 
ungdomar inte deltar i arbetet på lika villkor. Även om tanken med 
suppleanter har lång tradition och fungerat väl så anser förbundsstyrelsen att 
det på sikt kan vara till nackdel för en ungdomsorganisation att ha en sådan 
uppdelning. 
 
Bokslut ska undertecknas av alla ledamöter 
Bokslut ska alltid undertecknas av alla ledamöter. Det är en del av styrelsens 
årliga redovisning. Detta är praxis inom såväl föreningsliv som företagsvärld. 
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Revision 
I grundreglerna fanns bestämmelser om att distriktet under vissa 
omständigheter kunde begära att förbundet utsåg en revisor i stället för 
auktoriserad eller godkänd revisor. 
 
Den möjilgheten tas nu bort. Det är viktigt att alla distrikt har en professionell 
revisor som gör den ekonomiska granskningen. Därför undatas inga distrikt. 

Stadgebestämmelser 
Stadgebestämmelser är nytt eftersom det tidigare inte funnits 
distriktsstadgar.  
 
Stadgarna kommer att kunna ändras genom två likalydande beslut med enkel 
majoritet. För att bli giltiga måste beslutet också godkännas av 
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen fattar beslut efter distriktsstämmans 
andra beslut.  
 
I de fall där förbundetts krav på distrikten ändras, så att en stadgeändring blir 
nödvändig så har förbundsstyrelsen rätt att föreslå sådana ändringar. För 
sådana ändringar behövs förstås inte förbundsstyrelsens godkännande i 
efterhand och beslutet kan fattas på ett enklare sätt. 
 
Frågan om distriktets upplösning aktualiseras vanligen när ett distrikt 
fusioneras med ett annat, eller när ett distrikts verksamhet upphör för att en 
styrelse inte kunnat tillsättas. Distriktets medel ska då tas  omhand av det nya 
sammanslagna distriktet – eller av förbundsstyrelsen till dess regional 
verksamhet kan återupprättas. 
 
I händelse av förbundets likvidation eller upplösning kan ett distrikt leva 
vidare som en separat och fristående juridisk person. I en sådan situation blir 
förstås alla bestämmelser som rör förbundet meningslösa. 
 


