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JUS	Stadga		 	 	 	 	

§	1	Syfte 

mom	1	 JUS	syfte	är	att	stötta	judiskt	barn-	och	ungdomsliv	i	Sverige.		

§	2	Organisation 

mom	1	 Ungdomsförbundets	juridiska	namn	är	Judiska	Ungdomsförbundet	i	Sverige	
(JUS) 

mom	2	 JUS	har	sitt	säte	på	den	ort	där	tjänstemannens	arbetsplats	är	placerad.	I	annat	
fall	är	sätet	Stockholm.	

mom	3	 JUS	verkar	inom	hela	landet.	

mom	4	 JUS	högsta	beslutande	organ	är	årsmötet	och	därefter	styrelsen.	

mom	5	 Förbundet	är	partipolitiskt	obundet.	

mom	6	 Medlemsorganisationerna	i	JUS	är	autonoma.	

§	3	Medlemskap 

mom	1	 En	förening	som	har	en	demokratiskt	vald	styrelse,	som	godtar	JUS	stadgar,	
som	betalar	medlemsavgift	och	som	i	övrigt	uppfyller	JUS	villkor	för	medlemskap	kan	bli	
medlem	hos	JUS.		

mom	2	 Ansökan	om	medlemskap	skall	ske	skriftligen.		

mom	3	 Styrelsen	beviljar	medlemskap	baserat	på	en	komplett	ansökan.	Styrelsen	
beslutar	vad	som	ingår	i	en	komplett	ansökan.		

mom	4	 Medlemsföreningar	ska	betala	den	medlemsavgift	som	årligen	fastställs	av	
årsmötet. 

§	4	Årsmöte	

mom	1	 För	att	årsmötet	ska	vara	beslutsmässigt	ska	minst	en	tredjedel	av	
medlemsföreningarna	närvara	eller	ha	avsagt	sig	sitt	mandat.	Mandatet	avsägs	skriftligen	
och	ska	vara	styrelsen	tillhanda	senast	en	vecka	innan	årsmötet.	

mom	2	 Årsmötet	ska	hållas	i	mars	eller	april	månad	varje	år.	
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mom	3	 Årsmötet	ska	utlysas	av	styrelsen	för	JUS	senast	åtta	veckor	innan	årsmötets	
öppnande.	

mom	4	 Medlemsföreningar	har	rätt	till	ett	mandat	var	på	årsmötet.	

mom	5	 Om	ett	ärende	ska	tas	upp	på	ett	årsmöte	måste	det	ha	lyfts	i	en	proposition	
eller	en	motion.	En	proposition	eller	en	motion	som	inkommit	för	sent	kan	behandlas	av	
årsmötet	om	detta	med	minst	fem	sjättedelars	majoritet	beslutar	att	ta	upp	den.		

mom	6	 Styrelsen	för	JUS	har	rätt	att	lägga	propositioner	till	årsmötet.	

mom	7	 Propositionerna	ska	skickas	till	alla	medlemsföreningar	senast	tre	veckor	innan	
årsmötets	öppnande.	

mom	8	 Medlemsföreningar	har	rätt	att	lägga	motioner	till	årsmötet.	

mom	9	 Motioner	ska	vara	inkomna	till	JUS	senast	fyra	veckor	innan	årsmötets	
öppnande.	

mom	10	 Alla	kandidaturer	till	förtroendeuppdrag	som	väljs	på	årsmötet	ska	vara	
inkomna	till	JUS	valberedning	senast	fyra	veckor	innan	årsmötets	öppnande.	

mom	11	 Alla	handlingar	inför	årsmötet,	det	vill	säga	

i. propositioner	
ii. motioner	och	styrelsens	yttranden	om	dem	
iii. verksamhetsberättelse	för	JUS	med	bokslut	och	revisionsberättelse	

ska	göras	tillgängliga	senast	tre	veckor	före	årsmötets	öppnande.	

mom	12	 Ombuden	för	medlemsföreningarna,	styrelsen	för	JUS,	revisorerna	och	
valberedning	har	närvaro-,	yttrande-	och	förslagsrätt	på	årsmötet.	

mom	13	 Endast	medlemsföreningarna	har	rösträtt	på	årsmötet.	Dessa	har	en	röst	var	på	
årsmötet.	

mom	14	 Ombud	kan	bara	ha	närvaro-,	yttrande-	och	förslagsrätt	å	en	medlemsförenings	
vägnar.	

mom	14	 Åtminstone	dessa	punkter	ska	behandlas	på	årsmötet:	

1. Årsmötets	öppnande.	
2. Val	av	mötesordförande,	mötessekreterare	och	protokolljusterare	tillika	

rösträknare.	
3. Fastställande	av	dagordningen.	
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4. Fastställande	av	röstlängden.	
5. Fråga	om	mötets	stadgeenliga	utlysande.	
6. Presentation	av	verksamhetsberättelse	för	det	gångna	verksamhetsåret.	
7. Presentation	av	bokslut	för	det	gångna	räkenskapsåret.	
8. Presentation	av	revisionsberättelse	för	det	gångna	räkenskapsåret.	
9. Fråga	om	ansvarsfrihet	för	den	avgående	styrelsen.	
10. Behandling	av	propositioner	och	motioner.	
11. Val	av	ordförande.	
12. Val	av	vice	ordförande.	
13. Val	av	kassör.	
14. Val	av	ordinarie	ledamöter.	
15. Val	av	suppleant.	
16. Val	av	revisor.	
17. Val	av	lekmannarevisor.	
18. Val	av	suppleant	till	lekmannarevisor.	
19. Val	av	ordförande	för	valberedningen	
20. Val	av	ledamöter	till	valberedningen.	
21. Val	av	suppleant	till	valberedningen.	
22. Övriga	frågor.	
23. Årsmötets	avslutande.	

mom	15	 Det	ska	skrivas	ett	protokoll	vid	årsmötet.	Protokollet	ska	vara	justerat	senast	
tre	månader	efter	årsmötets	avslutande	och	då	göras	tillgängligt	för	alla	medlemsföreningar.	

mom	16	 Alla	dokument	som	årsmötet	antagit	ska	vara	renskrivna	senast	en	månad	efter	
årsmötets	avslutande	och	då	göras	tillgängliga	för	alla	medlemsföreningar.	

mom	17	 Ett	extra	årsmöte	ska	hållas	om	styrelsen	för	JUS,	revisorn	eller	en	majoritet	av	
medlemsföreningarna	begär	det.	

mom	18	 För	det	extra	årsmötet	gäller	motsvarande	föreskrifter	som	för	det	ordinarie	
årsmötet,	med	undantagen:	

i. det	extra	årsmötet	ska	kallas	till	av	styrelsen	för	JUS	senast	tre	
veckor	innan	det	extra	årsmötets	öppnande.	Eventuella	
propositioner	ska	skickas	ut	i	samband	med	kallelsen. 

ii. motioner	ska	vara	inkomna	senast	två	veckor	innan	det	extra	
årsmötets	öppnande. 

iii. alla	handlingar	ska	skickas	till	medlemsföreningarna	senast	en	
vecka	innan	det	extra	årsmötets	öppnande. 

iv. det	extra	årsmötet	kan	hållas	när	som	helst	under	året. 
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§	5	Styrelsen	

mom	1	 Styrelsen	för	JUS	väljs	av	årsmötet.	

mom	2	 Styrelsen	för	JUS	är	ansvarig	inför	årsmötet.	

mom	3	 Styrelsen	är	organisationens	högsta	beslutande	organ	mellan	årsmöten.	

mom	4	 Styrelsens	funktion	är	att	styra	och	leda	organisationen,	genom	att	förvalta	och	
utveckla	densamma.	

mom	5	 Styrelsen	ansvarar	för	organisationens	verksamhet,	ekonomi	och	demokrati.	

mom	6	 Till	styrelsen	väljer	årsmötet	fem	eller	sju	ledamöter	och	en	suppleant.	Av	
ledamöterna	väljs	ordförande,	vice	ordförande	och	kassör	i	separata	val.	

mom	7	 Om	ordföranden	avgår	träder	vice	ordförande	i	dennes	ställe.	

mom	8	 Om	vice	ordförande	avgår	eller	tillträder	som	ordförande	väljer	styrelsen	inom	
sig	en	ny	vice	ordförande.	

mom	9	 Om	kassören	avgår	väljer	styrelsen	inom	sig	en	ny	kassör.	

mom	10	 Styrelsen	sammanträder	när	ordföranden	eller	revisorn	kallar	till	möte	eller	då	
en	majoritet	av	styrelsens	ledamöter	begär	det.	

mom	11	 Ordinarie	styrelseledamöter	äger	full	närvaro-,	yttrande-,	förslags-	och	rösträtt.	
Är	styrelsen	fulltalig	äger	suppleanten	närvaro-,	yttrande-	och	förslagsrätt.	Är	styrelsen	inte	
fulltalig	äger	suppleanten	även	rösträtt.	

mom	12	 Protokoll	från	styrelsens	möten	ska	finnas	justerade	och	tillgängliga	för	
medlemmarna,	vid	begäran,	senast	två	veckor	efter	mötet	ifråga	avslutats.	

mom	13	 Styrelsen	erhåller	arvode	för	sitt	arbete	inom	JUS.	

mom	14	 Ordförande	för	JUS	erhåller	2000	kr	vid	verksamhetsårets	slut,	förutsatt	att	
uppdraget	som	ordförande	fullföljts.	

mom	15	 Ledamöter	i	styrelsen,	inklusive	suppleanter,	erhåller	1000	kr	var	i	arvode	vid	
verksamhetsårets	slut,	förutsatt	att	de	fullföljt	sina	uppdrag.	

mom	16	 Samtliga	i	styrelsen	erhåller	200	kr	per	styrelsemöte	de	deltar	i,	fysiskt	eller	
över	telefon.	
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§	6	Valberedningen	

mom	1	 Valberedningen	väljs	av	årsmötet.	

mom	2	 Valberedningen	består	av	en	ordförande,	två	ledamöter	och	en	suppleant.		

mom	3	 En	presentation	av	valberedningens	förslag	på	styrelse,	revisor,	
lekmannarevisor	och	ny	valberedning	ska	finnas	tillgänglig	för	medlemmarna	senast	tre	
veckor	före	årsmötet. 

mom	4	 Valberedningens	funktion	är	att	förbereda	valen	inför	årsmötet.	
Valberedningens	uppgifter	är	att:	

i. till	medlemmarna	utlysa	möjligheten	att	kandidera	till	förtroendepost. 
ii. sprida	information	och	kunskap	till	medlemmarna	om	organisationens	

förtroendeuppdrag	och	ansvaret	som	förtroendevald	för	
organisationen.	 

iii. uppmana	medlemmarna	att	nominera	kandidater	till	de	aktuella	
förtroendeposterna. 

iv. intervjua	kandidater. 
v. lägga	ett	förslag	på	styrelse,	revisor,	lekmannarevisor	och	ny	

valberedning. 
vi. presentera	sina	förslag	på	årsmötet. 

mom	5	 Valberedningen	erhåller	arvode	för	sitt	arbete	inom	JUS.		

mom	6	 Ordförande	för	valberedningen	erhåller	1000	kr	i	arvode	vid	verksamhetsårets	
slut,	förutsatt	att	uppdraget	som	ordförande	för	valberedningen	fullföljts.	

mom	7	 Ledamöter	i	valberedningen,	inklusive	suppleanten,	erhåller	500	kr	i	arvode	vid	
verksamhetsårets	slut,	förutsatt	att	de	fullföljt	sina	uppdrag.	

§	7	Revisorer	

mom	1	 Lekmannarevisor	och	suppleant	väljs	av	årsmötet.	

mom	2	 Lekmannarevisorn	och	suppleanten	har	rätt	att	ta	del	av	all	verksamhet	som	
JUS	anordnar.	

mom	3	 Lekmannarevisorns	uppgift	är	att:	

i. granska	JUS	medlemsföreningar,	deras	stadgar,	årsmötesprotokoll	och	
medlemsregister.	Resultatet	av	granskningen	ska	överlämnas	skriftligen	
till	JUS	styrelse	senast	den	20	augusti.		



 

 
 

Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS) 
www.jusungdom.org 

 
 

mom	4	 Om	lekmannarevisorn	avgår	träder	suppleanten	i	dennes	ställe.	

mom	5	 Årsmötet	ska	välja	en	auktoriserad	revisor	i	syfte	att	granska	styrelsens	arbete.	

mom	6	 Den	auktoriserade	revisorns	uppgift	är	att:	

i. ha	insyn	i	JUS	räkenskaper,	verksamhet	och	bokslut.	Styrelsen	för	JUS	
ska	vara	revisorn	så	behjälplig	att	det	blir	möjligt.	

ii. Avlämna	en	revisionsberättelse	senast	tre	veckor	före	årsmötets	
öppnande.	Denna	revisionsberättelse	ska	beskriva	hur	revisionen	gått	
till,	påvisa	eventuella	avvikanden	från	årsmötesbeslut	eller	stadgebrott	
styrelsen	begått	under	mandatperioden	och	uttala	sig	om	huruvida	
styrelsen	bör	beviljas	ansvarsfrihet.	

mom	7	 Den	auktoriserade	revisorn	har	närvaro-,	yttrande-	och	förslagsrätt	på	årsmötet	
i	samma	ordning	som	lekmannarevisorn.	

§	8	Omröstning	

mom	1	 Om	inget	annat	skrivits	i	stadgan	gäller	enkel	majoritet	vid	omröstning.	

mom	2	 Vid	omröstning	utgår	rösträkningen	alltid	från	det	totala	antalet	avlagda	röster.	
Nedlagda	röster	räknas	bort.	

mom	3	 Vid	lika	röstetal	vinner	den	mening	organets	ordförande	eller	dennes	ersättare	
förespråkar.	Det	gäller	dock	inte	vid	personval	eller	under	årsmötet.	Då	avgör	istället	lotten.	

mom	4	 En	protokollomröstning	innebär	att	varje	ledamot	öppet	redovisar	sin	röst	och	
att	varje	röst	redovisas	i	protokollet.	Namnupprop	genomförs	i	styrelsen	för	JUS	då	minst	
hälften	av	ledamöterna	begär	det.	

mom	5	 Sluten	omröstning	ska	användas	vid	personval	om	någon	begär	det.	

mom	6	 Vid	personval	måste	alla	röstande	rösta	på	det	antal	personer	som	ska	väljas.	

mom	7	 Vid	personval	gäller	att:	

i. varje	person	som	ska	väljas	måste	få	egen	majoritet.	
ii. om	inte	tillräckligt	många	personer	får	egen	majoritet	i	första	

valomgången	ska	resten	av	platserna	tillsättas	genom	en	andra	
valomgång.	I	den	andra	valomgången	deltar	en	kandidat	mer	än	antalet	
platser	som	ska	tillsättas	och	urvalet	baseras	på	flest	antal	röster	i	första	
valomgången.	

iii. om	flera	personer	har	fått	lika	många	röster	ska	man	genomföra	en	
skiljeomröstning	mellan	dem.	
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iv. vid	lika	röstetal	i	skiljeomröstningen	avgör	lotten.	

mom	8	 Beslut	om	uteslutning	eller	avstängning	fattas	med	2/3	majoritet	både	i	
styrelsen	för	JUS	och	på	årsmötet.	

§	9	Valbarhet	

mom	1	 Alla	är	valbara	till	samtliga	uppdrag	inom	JUS.	

mom	2	 Revisorer	får	inte	ha	styrelse-	eller	valberedningsuppdrag	inom	JUS.	

mom	3	 Valberedningens	ledamöter	får	inte	ha	styrelse-	eller	revisorsuppdrag	inom	
JUS.	

mom	4	 Ledamot	eller	suppleant	i	styrelsen	för	JUS,	revisorer	och	valberedning	kan	inte	
väljas	som	ombud	till	årsmötet.	 

§	10	Uteslutning		

mom	1	 Styrelsen	för	JUS	kan	utesluta	en	medlemsförening	om	den	motverkar	
organisationens	syfte	så	som	det	kommer	till	uttryck	i	stadgan.	

mom	2	 Beslut	om	uteslutning	gäller	fram	till	nästa	årsmöte	som	beslutar	om	
uteslutningen	ska	fortsätta	gälla.	

mom	3	 Styrelsen	för	JUS	får	inte	besluta	att	utesluta	en	medlemsförening	utan	att	först	
berätta	för	föreningens	ordförande	varför	man	funderar	på	att	göra	det.	Denne	ska	också	ha	
fått	möjlighet	att	yttra	sig	om	anklagelserna	inför	styrelsen	för	JUS	och	lekmannarevisorn	
innan	beslutet	fattas. 

§	11	Avstängning	

mom	1	 Styrelsen	för	JUS	kan	avstänga	en	person	från	all	verksamhet	om	personen	
motverkar	organisationens	syfte	så	som	det	kommer	till	uttryck	i	stadgan.	

§	12	Utträde	

mom	1	 Utträde	ur	JUS	sker	om	medlemsföreningens	ordförande	skriftligen	uttrycker	
denna	vilja	för	JUS	styrelse.	

§	13	Redovisningsår	

mom	1	 Organisationens	bokföringsår	sträcker	sig	från	1	januari	till	31	december.	

mom	2	 Organisationens	verksamhetsår	löper	mellan	två	ordinarie	årsmöten.	
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mom	3	 Verksamhetsberättelsen	omfattar	det	gångna	verksamhetsåret.	

§	14	Tolkning	av	stadgan	

mom	1	 Under	pågående	verksamhetsår	är	det	styrelsens	tolkning	av	denna	stadga	som	
gäller.	

mom	2	 Under	pågående	årsmöte	är	det	styrelsens	tolkning	av	denna	stadga	som	gäller	
så	länge	årsmötet	inte	beslutar	att	tolka	annorlunda.	

§	15	Ändring	av	stadgan	

mom	1	 För	att	ändra	i	stadgan	krävs	ett	beslut	med	minst	två	tredjedelars	majoritet	på	
ett	ordinarie	årsmöte.	

mom	2	 Stadgeändringen	träder	i	kraft	när	protokollet	från	årsmötet	är	justerat	om	inte	
årsmötet	beslutar	annorlunda.	

§	16	Firmatecknare 

mom	1	 JUS	firma	tecknas	av	ordföranden	och	kassören	var	för	sig.	

mom	2	 JUS	firma	kan	tecknas	av	generalsekreteraren	om	styrelsen	så	beslutar. 

§	17	Upplösning	

mom	1	 För	att	JUS	ska	kunna	upplösas	måste	det	föreslås	i	en	proposition	eller	en	
motion.	

mom	2	 Beslut	om	upplösning	ska	fattas	av	två	på	varandra	följande	årsmöten,	med	
minst	tre	fjärdedelars	majoritet	vid	båda	tillfällena. 

mom	3	 Årsmötet	som	beslutar	om	upplösningen	beslutar	också	vad	som	händer	med	
organisationens	tillgångar.	
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