Stadgar för förbundet Makers of Sweden
§1 GRUNDLÄGGANDE STADGAR
● Förbundet är ideellt.
● Förbundet verkar i enlighet med demokratiska principer för att stödja utvecklingen av
makerrörelsen i Sverige.
● Förbundets huvudsakliga verksamhet bedrivs i medlemsorganisationerna.
● Förbundets centrala verksamhet skall syfta till att stödja verksamheten som bedrivs i dess
medlemsorganisationer.
● Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med riksmöte
eller extra riksmöte, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs. Om oklarhet
gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller
förbundsstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.
§2 SYFTE
● Förbundets syfte är att representera Makerrörelsen i Sverige och bilda opinion. Förbundet
skall främja samarbete, tillgängliggörande, inkludering och stärka nätverk samt dela
kunskap.
§3 STADGEÄNDRINGSKOMPETENS
● För ändringar av stadgarna krävs 2/3 majoritet på ordinarie riksmöte.
§4 VERKSAMHETSÅR
● Verksamhetsår för förbundet är kalenderår.
● Mandatperiod för förtroendevalda i förbundet är, om inget annat anges i stadgan,
verksamhetsår.
§5 MEDLEMSORGANISATION
● Organisation som antagits av förbundsstyrelsen som medlem benämns i denna stadga som
medlemsorganisation.
● För att antas som medlemsorganisation krävs att organisationen är en ideell förening med
ett organisationsnummer. Medlemsorganisationen skall bedriva verksamhet i enlighet
med förbundets värdegrund och godkänna förbundets stadgar.
● Medlemsorganisation utformar fritt sin verksamhet och råder själv över sina tillgångar.
● Det åligger medlemsorganisation att tillmötesgå krav på lämnande av de uppgifter som
förbundsstyrelsen behöver för att bedriva förbundets centrala verksamhet.
● Förbundet har rätt att ta ut en, av riksmötet bestämd, årsavgift av varje
medlemsorganisation.
● Inför varje riksmöte har medlemsorganisation rätt att utse upp till tre (3) ombud som har
rösträtt på riksmötet.

§6 AVSLUTANDE AV MEDLEMSKAP
● Medlemskap upphör om medlemsorganisation begär att få lämna riksorganisationen,
denna begäran skall ske skriftligt till riksorganisationens styrelse.
● En medlemsorganisation kan avregistreras om den inte redovisat verksamhet under minst
ett års tid.
● Medlemsorganisation som bryter mot förbundets stadgar, skadar dess anseende eller
motarbetar dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen.
Nästkommande ordinarie riksmöte beslutar om uteslutning av avstängd
medlemsorganisation. Avstängning påverkar inte medlemsorganisations stadgereglerade
rättigheter i samband med riksmöte.
§7 RIKSMÖTE
● Riksmötet är förbundets högsta beslutande organ.
● Ordinarie Riksmöte skall hållas varje år under perioden 1 Oktober - 20 December
● Ordinarie Riksmöte är beslutsmässigt:
○ då kallelse utgått skriftligt till medlemsorganisationer och förbundsstyrelseledamöter
senast åtta (8) veckor före Riksmötet.
○ då Riksmötesmöteshandlingar har gjorts tillgängliga för medlemsorganisationerna
senast tre (3) veckor före det ordinarie Riksmötet.
● Följande ärenden skall alltid behandlas av ordinarie riksmöte:
○ Mötets öppnande
○ Fastställande av röstlängd
○ Mötets beslutsmässighet
○ Val av mötesordförande och vice mötesordförande
○ Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare
○ Val av minst två (2) justerare
○ Val av tre (3) rösträknare
○ Fastställande av dagordning
○ Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
○ Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår
○ Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
○ Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förbundsstyrelse
○ Preliminär verksamhetsberättelse för nuvarande verksamhetsår
○ Ekonomisk rapport för nuvarande verksamhetsår
○ Revisorernas rapport för nuvarande verksamhetsår
○ Val av förbundsstyrelse för kommande verksamhetsår
○ Val av valberedning för kommande verksamhetsår
○ Val av revisor för kommande verksamhetsår
○ Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
○ Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
○ Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår
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○ Motioner
○ Övriga frågor
○ Mötets avslutande
Varje riksmötesombud eller ersättare för riksmötesombud har rösträtt och innehar en (1)
röst på riksmöte. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.
Varje riksmötesombud eller ersättare för riksmötesombud bör beredas möjlighet att
deltaga med ombudsrättigheter på distans.
Alla medlemmar i medlemsorganisationer har rätt att närvara vid riksmötet.
Förslag till riksmöte som är förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före
riksmöte är motion. Varje annat inkommet förslag till riksmöte är övrig fråga.
Alla medlemmar i medlemsorganisationer har rätt att lämna förslag till riksmötet.
Riksmötet väljer förbundsstyrelse, valberedning och revisor.
Vid omröstning på Riksmöte fattas beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i
stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal genomförs en kort debatt i frågan
omröstningen gäller och sedan genomförs en ny omröstning. Om lika röstetal kvarstår
efter totalt två omröstningar tillämpas slumpen.
Övriga frågor på riksmöte kräver två tredjedelars (2/3) majoritet för bifall.

§8 EXTRA RIKSMÖTE
● Förbundsstyrelsen kan kalla till extra riksmöte.
● Extra riksmöte får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen.
● Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra riksmöte om antingen förbundets revisor
eller minst en tredjedel (⅓) av samtliga medlemsorganisationer skriftligen begär detta.
● Extra riksmöte är beslutsmässigt då kallelse och riksmöteshandlingar utgått skriftligt
senast fyra (4) veckor före mötet, med uppgift om tid och plats för det extra riksmötet.
§9 FÖRBUNDSSTYRELSEN
● Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.
● Förbundsstyrelsen utses inför varje verksamhetsår av Riksmötet. Riksmötet utser
styrelsens verkställande utskott, bestående av en (1) förbundsordförande, en (1)
förbundskassör och en (1) förbundssekreterare samt fastslår eventuella arvoden. Därefter
kan Riksmötet utse maximalt sex (6) ledamöter till styrelsen.
● Valbar till förbundsstyrelsen är medlem i medlemsorganisation som vid tiden för
riksmötet är bosatt i Sverige.
● Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst 50% är närvarande.
● Vid omröstning i förbundsstyrelsen fattas beslut med enkel majoritet om inte annat
föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas
förbundsordförandens utslagsröst och om så inte är möjligt slumpen.
● Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl
föreligger kan annan person utses av styrelsen att teckna föreningens firma.

§10 REVISOR
● Revisorns uppgift är att granska förbundets räkenskaper och handlingar samt förbundets
förvaltning och upprätta en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen skall finnas ett
förslag till beslut i frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
● Förbundsstyrelsen är skyldig att se till att bokslutet är klart och tillgängligt för Revisorn
senast den 28 februari nästa verksamhetsår.
● Revisionsberättelsen skall finnas medlemsorganisationerna tillhanda senast den 30 mars
nästa verksamhetsår.
● Riksmötet utser inför varje verksamhetsår en Revisor. Revisorn tillträder vid
verksamhetsårets början, och dess mandat sträcker sig till dess revisionsberättelsen är
klar.
● Valbar till revisor och personlig ersättare för revisor är myndig person bosatt i Sverige
och som ej är satt i konkurs eller invald i förbundsstyrelsen för det verksamhetsår
revisorsuppdraget gäller.
§11 VALBEREDNING
● Valberedningens uppgift är att på riksmötet lägga fram förslag på förbundsstyrelse. Detta
förslag skall vara förbundsstyrelsen skriftligen tillhanda senast fyra (4) veckor innan
ordinarie riksmöte.
● Valberedningen skall på riksmötet även lägga fram förslag på valberedning.
● Valberedningen skall på riksmötet även lägga fram förslag på revisor.
● Valbar till valberedningen är medlem i medlemsorganisation.
● Valberedningen skall eftersträva mångfald i sitt förslag.

