
STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS UNGA KATOLIKER 
 
 
Antagna vid årsmöte 890317 
med tillägg 920212, 930227 och 220219 samt ändringar 081005 
 
 
 
§1 NAMN 
Sveriges Unga Katoliker Stockholmsdistriktet (SUKS) grundades den 24 augusti 1977. Vid 
årsmötet 930227 bytte SUKS namn till Stockholms Läns Unga Katoliker (SLUK). 
 
 
 
§2 ANSLUTNING TILL RIKSFÖRBUND 
SLUK är distriktsorganisation till Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker. 
 
 
 
§3 ÄNDAMÅL 
SLUK har som målsättning: 
                             - att i katolsk anda och gemenskap samla ungdomar i Stockholm, 
                             - att främja och stödja lokalföreningarna, 
                             - att utöva egen verksamhet såsom läger, studiecirklar och temadagar, 
                             - att stödja ledarutbildningar, 
                             - att verka för samarbete med andra kristna organisationer. 
 
 
 
§4 MEDLEMSKAP 
SLUK består av lokalföreningar som är anslutna till Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker inom 
Stockholms läns landstingsområde. 
 
§4a HEDERSMEDLEMMAR 
En medlem inom en lokalförening i den mening som avses i 4§ kan av årsmötet utses till 
hedersmedlem inom SLUK. 
 
 
§5 MEDLEMSAVGIFT 
Medlemsavgift för nästkommande år fastställs av årsmötet. 
 
 
§6 ÅRSMÖTET 
Om styrelsen eller 2/3 av föreningarna kräver ett årsmöte skall styrelsen inkalla det inom högst två 
månader. 
Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ. 
Kallelse till årsmötet skall utfärdas av styrelsen och delges lokalföreningarna minst en månad före 
årsmötet. 
Röstberättigande vid årsmötet är maximalt tre ombud från varje lokalförening. Är antalet 
närvarande från respektive förening fler, skall dessa inom sig utse tre röstberättigade. 
Röstberättigade ombud från respektive lokalförening måste vid varje omröstning personligen avge 
sin röst. 



De medlemmarna i lokalföreningarna, som ej fått rösträtt, äger förslags- och yttranderätt på 
årsmötet. 
 
 
Årsmötet skall hållas minst en gång per verksamhetsår. Årsmötet bör hållas helst inom två månader 
efter verksamhetsårets utgång. 
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 
                             a) Val av ordförande och sekreterare för mötet 
                             b) Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
                             c) Fastställande av röstlängd 
                             d) Fråga om årsmötet behörigen sammankallats 
                             e) Föredragning av verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse och 
                             revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 
                             f) Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 
                             g) Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år 
                             h) Behandling av motioner 
                             i) Val av styrelseledamöter 
                             j) Val av två revisorer 
                             k) Val av valberedning, bestående av minst tre personer 
 
 
 
Val enligt punkterna i, j och k träder i kraft omedelbart efter det årsmöte då valet ägde rum. 
 
 
 
§7 STYRELSEN 
Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och minst en övrig ledamot. Om anställd 
distriktssekreterare finnes utgår styrelseposten som sekreterare. Distriktssekreterare kan dock sitta i 
styrelsen som vald ledamot. 
Ordförande, sekreterare (om sådan finnes) och en övrig ledamot väljs på å jämna år hållet årsmöte. 
Övriga styrelseledamöter väljs på å udda år hållet årsmöte. Varje styrelseledamot väljs på två år i 
taget. 
Avgår styrelseledamot i förtid skall omorganisation ske i första hand inom styrelsen. Om ingen 
annan inom styrelsen kan ta över den avgående styrelseledamotens mandat bör ett extra årsmöte 
hållas. 
Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga ledamöter är ordinarie ledamöter i 
styrelsen. 
Årsmötet kan ompröva en styrelseledamots mandat efter ett år om det finner att styrelseledamot ej 
fullgjort sin plikt som sådan. Fyllnadsval skall då ske. 
Styrelsen är SLUKs beredande, planerande och verkställande organ, tillika beslutsfattande då 
årsmötet inte är samlat. 
Firmateckning ges åt ordförande och kassör var för sig. Firmateckningen är begränsad från årsmöte 
till årsmöte. 
Styrelsen bör efter årsmötet ha minst två protokollförda sammanträden per halvår. 
 
 
 
§8 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. 
 
 



 
 
  
 
  
 
 
§9 BESLUTSFÖRHET 
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelsen är närvarande. Fungerande ordförande äger 
utslagsröst. 
 
 
 
§10 MAJORITETSBESLUT 
Vid omröstning gäller enkel majoritet. Slutlig omröstning tillämpas om så begärs. När beslutet eller 
val får lika röster fäller lotten utslag. 
 
 
 
§11 STADGEÄNDRING 
För stadgeändring fordras lika lydande beslut fattade med enkel majoritet av två på varandra 
följande årsmöten eller beslut med ¾ majoritet fattad vid ett årsmöte. 
 
 
 
§12 UPPLÖSNING AV DISTRIKTSORGANISATIONEN 
För upplösning av SLUK krävs majoritet som för stadgeändring. Distriktsorganisationens tillgångar 
skall vid upplösning tillfalla Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker att användas för arbetet bland 
Stockholms katolska ungdomsföreningar. 
 
  
 
  
   
 
   
 
  
  
  


