STADGAR FÖR UNGERSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

Ungerska Riksförbundet i Sverige
Stiftelseår 1976

STADGAR
Antagna vid ordinarie årsmöte 1992-02-07.
Modifierade vid ordinarie årsmöte 2003-02-09, 2003-08-23 samt 2004-01-31.
Stadgarna saknar retroaktiv verkan.

1 § Benämning och verksamhet
(1) Ungerska Riksförbundet i Sverige (UR) [Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ),
Hungarians’ Federation in Sweden (HFS)] är riksorganisationen för ideella, partipolitiskt obundna, föreningar i Sverige. Sammanslutningens medlemmar betraktar sig som ungrare, de tillhör den ungerska
kulturen och de önskar bevara och utveckla sin nationella identitet; resp. de som icke-ungrare stöder
dessa strävanden.
(2) Riksförbundets säte är Stockholm, Ungerska Huset; dess verksamhetsområde är Sverige.
(3) Riksförbundets arbete bedrivs öppet. Medlemsföreningar, deras medlemmar samt behöriga svenska
myndigheter äger rätt till insyn i justerade och diarieförda dokument.
(4) I fall som ej regleras i stadgarna skall svenska förenings- och sedvanerättsregler tillämpas.

2 § Verksamhetens grundprinciper och mål
(1) Grundprinciperna för UR:s tillblivelse och verksamhet är demokrati och legalitet; varför UR tar avstånd
från varjehanda art av ytterlighetsideologi och -politik; UR omhuldar och bevarar det ideologiska arvet
efter 1956 års ungerska folkresning och frihetskamp och i sin verksamhet söker att ha det för ögonen.
(2) Målet för Riksförbundets verksamhet är
● att underlätta ungerska invandrares anpassning till det svenska samhället;
● att vidmakthålla deras ungerskmedvetande samt att vårda sig om det ungerska språket, kulturen och
traditionerna;
● att stödja sverigeungrarnas gemensamma intressen;
● att främja medlemsföreningarnas verksamhet och uppmuntra samarbetet dem emellan;
samt
● att som sverigeungrarnas intresseorganisation upprätthålla goda kontakter med samhälle och myndighetsorgan i både Sverige och Ungern.
(3) Till Riksförbundets grundprinciper hör alla föreningsmedlemmars likställdhet, utan åtskillnad med avseende på nationalitet, ras, kön, språk eller religion; – varav följer att föreningar vars verksamhet strider
mot nämnda principer ej kan vara medlemmar i Riksförbundet..

3 § Medlemskap
(1) Riksförbundets medlemmar är föreningar i Sverige med stadgar som tjänar ungerska syften och godtar
stadgarna för Ungerska Riksförbundet i Sverige, om de enligt årsmötebeslut söker inträde.
(2) Det är årsmötet/medlemsmötet som på grundval av styrelsens rekommendation beslutar om nya föreningars inträde. Efter att ha godkänt anslutningssökande förenings stadgar och verksamhetsberättelse
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resp. arbetsplan, föreslår Riksförbundets styrelse för årsmötet/medlemsmötet föreningens upptagande
till medlem.
(3) Likaledes är det årsmötet/medlemsmötet som på grundval av styrelsens rekommendation beslutar om
uteslutning av förening som bryter mot Riksförbundets stadgar.
(4) Medlemsförening äger att utträda ur Riksförbundet, om medlemsföreningens årsmöte fattar beslut med
denna innebörd.
(5) Medlemsföreningar är skyldiga att senast den 31 maj erlägga sin årliga medlemsavgift vars storlek per
föreningsmedlem bestäms av årets Riksförbundsårsmöte.
(6) Underlåtelsen att erlägga sin årliga medlemsavgift medför indragning av medlemsrättigheter och -förmåner.
(7) Medlemsförening som i två på varandra följande år icke erlagt medlemsavgift förlorar sitt medlemskap i
UR. Styrelsen för UR tillställer berörd förening skriftlig underrättelse samt informerar nästa årsmöte/medlemsmöte härom.
(8) Medlemsföreningar är skyldiga att senast den 31 maj till Riksförbundet inlämna dels sitt årsmötesprotokoll, dels sin årliga verksamhetsberättelse och eventuella stadgeändringar.
(9) Riksförbundets styrelse äger att kontrollera medlemsföreningarnas medlemsförteckningar.

4 § Årsmöte, medlemsmöte
(1) Årsmötet resp. medlemsmötet är Riksförbundets högsta beslutande organ.
(1a) Årsmöte kallas ordinarie UR-möten hållna två gånger årligen, i början av kalenderåret och efter sommaruppehållet.
(1b) Efter behov kan UR:s styrelse sammankalla urtima medlemsmöte till självvald tidpunkt för att dryfta uppdykande aktuella frågor.
(1c) I början av vart tredje kalenderår, senast i mars, sammanträder valmötet. Utgångsåret är 1994.
(1d) Urtima årsmöte skall sammankallas (a) på styrelsens beslut, eller (b) på minst fem (5) medlemsföreningars begäran
(2) Förenin garna kan sända två (2) delegater av sina medlemmar till mötena.
(2a) Varje medlemsförening äger att utse sina delegater. På mötena kan delegaterna både välja och väljas.
(2b) På årsmöte/medlemsmöte utövas medlemsföreningens beslutanderätt dvs. rösträtt av medlemsföreningens närvarande ordförande eller en av honom härtill skriftligt befullmäktigad delegat.
(2c) Antalet röster som delegaterna kan avge på grund av respektive förenings medlemsantal föregående år
(minst femt /5/ personer):
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(2d) Ledamöterna i Riksförbundets styrelse tillkommer varsin röst (1-1), utom – av etiska skäl – vid valmöte.
(3) Kallelse till årsmöte resp. medlemsmöte med bifogad dagordning skall vara utsänd minst tre (3) veckor i
förväg.
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(3a) Mötet är beslutsmässigt ● om det har utlysts stadgeenligt och ● om en medlemsföreningsmajoritet som
överskrider 50% + en röst av alla avgebara röster är därvid representerad. Är mötet icke beslutsmässigt
på grund av lägre representation räcker det med 33% representation av alla avgebara röster för beslutsmässighet vid nästa möte som skall sammankallas i st. f. inhiberat möte.
(4) Styrelse, revisorer samt kommittéledamöter – med undantag för Stadgeändringskommitté och Valberedning – väljes av valmötet.
(5) Omröstning vid valmöte sker med de röstsedlar som sänts ut till medlemsföreningarna och som försetts
med namnen på de personer som valberedningen föreslagit.
(5a) Årsmötet och medlemsmötet fattar sina beslut med öppen omröstning och enkel röstmajoritet. Om någon
begär sluten omröstning, har medlemsföreningarna därvid – avvikande från principen i 4 § (2c) – ovägda,
jämna röster.
(5b) Vid jämnt röstetal är rösten av ordförande resp. – i ordförandens frånvaro – av vice ordförande utslagsgivande.
(6) Beslut av årsmöte/medlemsmöte vinner laga kraft efter protokollets justering.
(7) Representanter för ungerska religiösa samfund skall inbjudas till årsmöte/medlemsmöte som observatörer utan rösträtt.
(8) Årsmötets/valmötets dagordning skall i tillämpliga delar innehålla följande moment:
1 Mötets öppnande.
2 Frågan huruvida kallelse till mötet behörigen skett.
3 Val av ordförande och sekreterare för mötet samt av två (2) protokolljusterare (tillika rösträknare).
4 Upprättande av en förteckning över närvarande medlemsföreningar samt fastställande av beslutsmässighet.
5 Godkännande av föregående årsmötes/medlemsmötes protokoll.
6 Fastställande av dagordningen.
7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
8 Ekonomisk redovisning och revisorernas rapport.
9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
10 Behandling av eventuella inträdesansökningar från nya föreningar.
11 Förslag om verksamhetsplan och budget för det kommande året.
12 Fastställande av årsavgiften per medlem för innevarande verksamhetsår.
13 Presentation av valberedningens förslag.
[Endast vid valmöte.]
14 Val av UR:s ordförande.
[Endast vid valmöte.]
15 Val av styrelseledamöter.
[Endast vid valmöte.]
16 Val av övriga funktionärer (revisorer och Etikkommitténs ledamöter).
[Endast vid valmöte.]
17 Utseende av firmatecknare.
[Endast vid valmöte.]
18 Behandling av förslag och anmärkningar som skriftligt inlämnats till styrelsen senast tio (10) dagar
före årsmötet
19 Årsmötets/valmötets avslutande.
(9) Riksförbundets styrelse är skyldig att inom en månad tillsända medlemsföreningarna mötesprotokoll och
dylika handlingar.

5 § Styrelse
(1) Riksförbundets förvaltande och verkställande organ är styrelsen. Dess mandattid är tre (3) år.
(2) Styrelsen består av tretton (13) ledamöter och tre (3) suppleanter. Suppleant är den som vid val av styrelse når positionen 14-15-16 med avseende på röstetal. Styrelseledamöter och suppleanter har lika rättigheter och skyldigheter. All information, riktad till styrelseledamöter, måste tillställas även suppleanter,
så att de närhelst skall kunna vara förberedda att ersätta uteblivande styrelseledamöter.
(2a) Ordförande väljs personligen. Vice ordförande, ekonomiansvarig, sekreterare (och andra befattningshavare av bestående karaktär) utses bland styrelsens ledamöter vid konstituerande styrelsemötet.
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(2b) Endast sådan person kan föreslås och väljas till Riksförbundets styrelseledamot som i minst två (2) år
har arbetat i styrelsen av någon medlemsförening.
(2c) Val av styrelseledamöter sker med hänsyn tagen till ● medlemsföreningarnas medlemstal samt ● principen om regional fördelning.
(2d) Medlemsföreningarna tillhör fem (5) regioner: Storstockholm, Nordsverige, Mellansverige, Västsverige
och Sydsverige.
(2e) Minst fyra (4) styrelseledamöter skall väljas från regioner utanför Storstockholm och minst en (1) ledamot
från styrelsen för Föreningen Ungerska Huset.
(3) Styrelseledamöternas arbetsuppgifter:
Ordförande: - leder Riksförbundets arbete;
- sammankallar års- och medlemsmöten, sammankallar och leder styrelsesammanträden;
- representerar Riksförbundet.
Vice ordförande: - ersätter ordföranden vid förhinder och hjälper ordföranden i alla arbetsuppgifter
Sekreterare: - leder sekretariatet som sköter det administrativa arbetet;
- handhar Riksförbundets arkiv;
- för protokoll över Riksförbundets möten och styrelsesammanträden.
Ekonomiansvarig: - leder och har tillsyn över Riksförbundets ekonomiska verksamhet.
Övriga styrelseledamöter fördelar övriga arbetsuppgifter enligt intern överenskommelse.
Riksförbundets styrelse äger att anförtro åt en person utanför Riksförbundets styrelse att förrätta uppgifter vilka kräver specialistkunskap.
(3a) Är både ordförande och viceordförande förhindrade, representeras Riksförbundet av styrelseledamot
(styrelseledamöter) som utsetts på ett beslutsmässigt styrelesesammanträde
(4) Styrelsesammanträdet är beslutsmässigt om det är utlyst i enlighet med tidigare överenskommelse och
minst sju (7) styrelseledamöter är personligen närvarande.
(4a) Styrelsen fattar sina beslut med enkel röstmajoritet av de närvarande styrelseledamöterna.
(4b) Vid jämnt röstetal är rösten av ordförande resp. – i ordförandes frånvaro – av den person som fungerar
som ordförande utslagsgivande.
(4c) Ett ärende skall framläggas för årsmötet/medlemsmötet om minst en tredjedel (1/3) av styrelseledamöterna begär det.
(5) Beträffande behandlade ärenden åvilar Riksförbundets styrelseledamöter och övriga befattningshavare
tystnadsplikt tills protokollet skriftligt utsänts.

6 § Revisorer / Utskott
(1) Valmötet utser två (2) revisorer för en mandatperiod på tre (3) år.
Deras uppgift är att regelbundet och närhelst granska arbetet, räkenskaperna, bokföringen, kassan,
bankkontona av Ungerska Riksförbundet och av det UR-ägda fastighetsbeståndet och för årsmötet/medlemsmötet framlägga rapport.
(2) Revisorerna är endast ansvariga inför sin uppdragsgivare, årsmötet/medlemsmötet.
(3) Årsmötet/medlemsmötet och/eller styrelsen äger att utse utskott för att utreda resp. utföra speciella uppdrag. I varje utskott finns det en ansvarig sammankallande som koordinerar dess arbete och avlägger
rapport härom. Utskottet är direkt ansvarigt inför sin uppdragsgivare. Uppdraget upphör i och med att
slutrapport avlagts.

7 § Etikkommitté
(1) Etikkommittén (EK) är en kår upprättad ● att undersöka klagomål som riktas och med åtföljande motivering jämte bevismaterial inlämnas mot någon av Riksförbundets befattningshavare eller medlem samt
● att på lämpligt sätt bilägga tvistefrågor mellan föreningar och/eller medlemmar.
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(2) EK kan starta undersökning på ansökan av vilken som helst medlem eller medlemsförening av UR. Sitt
ställningstagande utformar EK under förhandlingar förda vid EK:s sammanträde. I välgrundat fall inbjuder
EK samtidigt i ärendet berörd(a) person(er), initiativtagaren till undersökningen samt UR:s styrelse till
sammanträdet och garanterar dem rätten till yttrande och att bli hörd(a) härvid.
(3) EK är direkt ansvarig inför årsmötet/medlemsmötet. Sina iakttagelser och undersökningsresultat jämte
förslag och motivering inlämnar EK skriftligt till årsmötet/medlemsmötet, som fattar beslut på grundval av
framställningen.
(4) Sammansättningen av den trehövdade (3) EK avgörs av årsmötet genom omröstning på grundval av
förslag från Riksförbundets styrelse. Bland sina ledamöter utser EK själv utskottets ordförande som
sammankallar och leder kommitténs arbete.
(5) EK:s ledamot kan icke vara ledamot i styrelsen för Riksförbundet.
(6) EK utarbetar själv sitt reglemente och sina arbetsprinciper.

8 § Valberedning
(1) Vid årsmötet efter valmöte skall på grundval av förslag från Riksförbundets styrelse en femhövdad (5)
valberedning (VB) utses för en treårig (3) mandatperiod. Bland sina ledamöter utser VB själv utskottets
ordeförande som sammankallar och leder valberedningens arbete.
(2) Endast sådan person kan väljas till VB:s ledamot som i minst två (2) år har varit betalande och aktiv
medlem i någon medlemsförening.
(3) Varken styrelseledamot, revisor eller ledamot av Etikkommittén får ingå i valberedningen.
(4) Valberedningens uppgift är att upprätta förteckning över styrelseledamots-, revisors- och kommittéledamotskandidater (listan skall inkludera deras resp. meritlista) så att sekreteraren skall kunna utsända den
till medlemsföreningarna tillsammans med årsmöteskallelsen.
(5) Vid nominering skall VB ge akt på
a) kandidaternas lämplighet vad gäller deras förmåga, kapacitet och arbetsmöjligheter;
b) den regionala (geografiska) fördelningen som i stort skall vara proportionell till medlemstalet.
(6) Blir ordförandeposten vakant under perioden mellan två valmöten skall en av ett beslutsmässigt styrelsesammanträde utsedd förvaltare – i samarbete med valberedningen – förbereda och inom högst tre (3)
månader sammankalla ett urtima valmöte för att komplettera styrelsen.
(7) Blir en eller flera befattningar vakanta skall – under medverkan av valberedningen – ny styrelseledamot /
nya styrelseledamöter enligt behov utses vid nästa årsmöte/medlemsmöte.
(7) Individuella förslag rörande tillsättning av styrelsepost e.d. skall senast två (2) månader före valmötet
bringas till VB:s kännedom, så att den efter kontakt med de föreslagna personerna skall kunna ta ställning.

9 § Firmatecknare
(1) Riksförbundets firma tecknas – på grund av valmötet utfärdad fullmakt – av ordförande och ekonomisk
ansvarig var för sig.
(2) Vid behov kan styrelsen utfärda fullmakt för en ledamot eller flera ledamöter att var för sig eller två ledamöter tillsammans skall teckna Riksförbundets firma.
(3) Ordföranden är alltid ensam berättigad att i löpande förvaltningsärenden teckna Riksförbundets firma.
(4) Ungerska Riksförbundets sekreterare har begränsad firmateckningsrätt för lösning av postförsändelser
och för korrespondens.

10 § Stadgeändringar
5

STADGAR FÖR UNGERSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

(1) Årsmötet som följer på valmöte utser på grund av förslag från Riksförbundets styrelse en trehövdad (3)
stadgeändringskommitté (SK) för en treårig (3) mandatperiod. Bland sina ledamöter utser SK själv kommitténs ordförande som sammankallar och leder dess arbete.
(2) Förslag om stadgeändring (komplettering eller modifikation) skall tillställas Riksförbundets styrelse.
(3) Bedömning av förslag till stadgeändring utförs av SK som skriftligt framlägger förslaget jämte utvärdering
och rekommendation för Riksförbundets styrelse.
(4) Riksförbundets styrelse är skyldig att senast tillsammans med kallelsen tills årsmötet/medlemsmötet tillsända medlemsföreningarna det av SK framlagda stadgeändringsförslaget.
(5) Ändring av och tillägg till stadgarna får göras på årsmöte med minst två tredjedelars (2/3) röstmajoritet
(6) Stadgar som tillsänds medlemsföreningar eller myndighetsorgan förses med datering och justeras med
aktive ordförandes namnteckning.

11 § Upplösning
(1) Upplösning av Ungerska Riksförbundet får endast genomföras genom beslut av två (2) på varandra följande årsmöten/medlemsmöten.
För giltighet av upplösningsbeslutet krävs två tredjedelars (2/3) röstmajoritet vid båda mötena.
(2) Det första av de båda mötena skall vara ordinarie årsmöte/medlemsmöte.
Det andra är ett urtima årsmöte som skall avhållas minst sex (6) och högst elva (11) månader efter
föregående möte.
(3) Detta (urtima) årsmöte/medlemsmöte får bara ha ett enda tema på dagordningen: frågan om upplösning, – inklusive förfarandet med Riksförbundets tillgångar och arkiv. Eventuella tillkgångar får uteslutande användas till sverigeungerska och/eller universella ungerska ändamål.

Tillägg

12 § Förvaltning och tillsyn av SMOSZ’ fastighetsbestånd
Förvaltningen av det av UR ägda fastighetsbeståndet sköts av var sin, härtill av UR förordnad, förening.

2004-01-31.

Szabolcs Bihari, UR:s ordförande
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