
STADGA
Raoul Wallenberg Differencemakers
§1 Förbundet
Raoul Wallenberg Differencemakers (RWD) är en religiöst och politiskt obunden ideell förening vars
medlemmar stödjer ungdomar att gå från ord till handling och göra skillnad. Raoul Wallenberg
Differencemakers drivs av värderingar om att varje människa kan göra skillnad samt om vikten av
medmänsklighet, civilkurage och samhällsengagemang.

§2 Förbundets ändamål
RWD:s ändamål är att stödja unga att hitta sin inre kompass och göra skillnad utifrån värderingarna
medmänsklighet, civilkurage och engagemang. RWD inspireras av Raoul Wallenbergs person och gärning.

§3 Förbundets säte
Förbundets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm, Sverige.

§4 Förening
Förening som antagits av förbundsstyrelsen som medlem benämns i denna stadga som medlemsförening eller
medlem.

För att antas som medlemsförening krävs att föreningen har minst fem (5) föreningsmedlemmar och verkar i
enlighet med förbundets syfte och godkänner förbundets stadgar.
Medlemsföreningarna utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar.

Medlemsförening ska på begäran lämna ut de uppgifter som Förbundsstyrelsen behöver för att bedriva
förbundets centrala verksamhet.

Förbundet har rätt att ta ut en, av förbundsstämman bestämd, årsavgift av varje medlemsförening.

Medlemsförening ska föra register över sina föreningsmedlemmar och ta ut eventuell medlemsavgift av dessa.

Om en medlemsförening under minst ett (1) års tid varken redovisat verksamhet eller minst fem (5)
föreningsmedlemmar, kan den avregistreras.

Medlemsförening som bryter mot förbundets stadgar, skadar förbundets anseende eller motarbetar
förbundets syfte kan avstängas med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen. Nästkommande ordinarie
förbundsstämma beslutar om uteslutning av avstängd medlemsförening. Avstängning påverkar inte
medlemsförenings stadgereglerade rättigheter i samband med föreningsstämma.



§5 Föreningsmedlem
En föreningsmedlem får vara upp till 35 år och ska agera i enlighet med medlemsföreningens ändamål och
stadgar. En föreningsmedlem blir genom sitt medlemskap i medlemsförening ansluten till förbundet.

Föreningsmedlem som bryter mot förbundets stadgar, skadar förbundets anseende eller motarbetar
förbundets syfte kan avstängas med omedelbar verkan av Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen kan även
upphäva avstängningen så länge Förbundsstämman inte har bekräftat den. Förening(ar) där personen är
medlem ska upplysas om att en föreningsmedlem blivit avstängd eller om en avstängning upphört. En
avstängd föreningsmedlem har rätt och ska ges möjlighet till att föra sin egen talan vid nästkommande
förbundsstämman i fråga om denne också ska uteslutas.

Avstängning av en föreningsmedlem innebär att föreningsmedlemmen i fråga inte har rätt eller möjlighet att
delta i aktiviteter på förbundsnivå. Föreningsmedlemmen får inte heller företräda sin förening i ovan nämnda
aktiviteter.

Föreningsmedlem som avstängts från förbundet ska uteslutas ur medlemsföreningar i enlighet med deras
respektive stadgar.

§6 Distrikt
Ett distrikt är en ideell förening som företräder Förbundet  på regional nivå i ett geografiskt område.
Förbundsstyrelsen beslutar vilka föreningar som är distrikt inom förbundet, samt vilka upptagningsområden
de har. Detta ska ske i samråd med lokala medlemsföreningar.

Medlemmar i distriktet är de medlemsföreningar som har sitt säte inom distriktets upptagningsområde. Det är
medlemsföreningarna inom distriktets upptagningsområde som utgör distriktet, väljer dess styrelse och
fastställer dess stadgar.

Distriktens syfte är att verka för att förbundets nationella strategi och verksamhetsplan får genomslag i
regionen med hänsyn för lokala förutsättningar.

Distriktens stadgar får inte innehålla skrivningar som upphäver, förändrar eller motsäger förbundets stadgar.
Distrikten ska i sin verksamhet ta hänsyn till och verka i enlighet med förbundets nationella strategi och
verksamhetsplan. Inom denna ram utformar distrikten fritt sin verksamhet och råder själv över sina tillgångar.

Distriktens styrelser ska lämna de uppgifter som förbundsstyrelsen behöver för att bedriva förbundets
centrala verksamhet.

Distrikt som bryter mot förbundets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan avstängas
med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen. Avstängning innebär att distriktet förlorar rätten att företräda
Förbundet på regional nivå. För att återfå sin status som distrikt inom förbundet ska distriktets styrelse eller
revisorer kalla till extra årsmöte så snart som möjligt, dock senast inom två månader. På detta årsmöte ska en



ny styrelse väljas. Förbundsstyrelsen prövar efter detta om distriktet ska återfå sin status som distrikt inom
förbundet.
§7 Styrelsen
Styrelsen består av en ordförande, en kassör, två till sju övriga ledamöter. Styrelsen kan vid behov adjungera in
ytterligare personer. Avgår styrelsemedlem före verksamhetsårets utgång kan styrelsen adjungera person med
rätt att yttra sig och ge förslag.

§8 Förbundstyrelsens uppgifter
Styrelsen är förbundets högst beslutande organ mellan förbundsstämmor. Styrelsen har till uppgift att vara
förebild för spridningen av information om Raoul Wallenberg Differencemakers samt att sköta rekrytering av
medlemmar. Styrelsen ska även till den årliga förbundsstämman formulera ett förslag på en årlig
verksamhetsplan med förbundets målsättning och aktiviteter.

Styrelsen företräder förbundet, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen ska
verkställa förbundsstämmans fattade beslut.

§9 Styrelsens sammanträden
Styrelsen ska sammanträda minst tre gånger per år. Inför varje möte ska ordföranden ha upprättat en
dagordning som ska vara övriga styrelsemedlemmar tillhanda före mötet.

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga styrelsemedlemmar är skriftligen kallade minst en (1) vecka
före förbundsstyrelsemötet. För att vara behörigt får inte fler medlemmar vara frånvarande än närvarande och
minst tre (3) måste närvara.  Vid behov får styrelsebeslut fattas per capsulam. Styrelsebeslut fattas med enkel
majoritet och vid lika röstetal där frånvarande styrelseledamot ej kan kontaktas för att avgöra så vinner det
förslag mötesordförande stödjer.

§10 Förbundsstämma
Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstämman skall genomföras varje
kalenderår inom perioden 1 mars till 5 juni. En skriftlig kallelse ska vara medlemmarna tillhanda minst två
veckor innan förbundsstämman. Beslut tas med enkel majoritet om inget annat föreskrivs i stadgan, hur beslut
tas regleras i en arbetsordning för mötet .  Vid ordinarie förbundsstämma ska minst följande ärenden
behandlas:

1. Val av stämmoordförande.
2. Val av stämmosekreterare.
3. Val av två justerare tillika rösträknare.
4. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande.
5. Fastställande av arbetsordning.
6. Godkännande och fastställande av dagordning.
7. Framläggande av verksamhetsberättelse.
8. Framläggande av bokslut.

a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.



b. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och generalsekreterare när sådan förekommer.
9. Behandling av propositioner och motioner.
10. Val av ordförande för förbundet.
11. Val av kassör i förbundet.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av valberedning
14. Val av revisorer

a. Val av auktoriserad revisor
b. Val av verksamhetsrevisor

15. Övriga frågor.

§11 Extrainsatt förbundsstämma
Styrelsen, revisorernaverksamhetsrevisorerna  eller 1/2 av medlemmarna kan kalla till en extrainsatt
förbundföreningsstämma vid behov. En skriftlig kallelse ska vara medlemmarna tillhanda minst två veckor
innan den extrainsatta förbundföreningsstämman. Beslut sker genom acklamation och vid behov votering.
Vid extrainsatt förbundföreningsstämma ska minst följande ärenden behandlas:

1. Val av stämmoordförande.
2. Val av stämmosekreterare.
3. Val av två justerare tillika rösträknare.
4. Fråga om extrastämmans stadgeenliga utlysande.
5. Godkännande och fastställande av dagordning.
6. Övriga frågor.

§12 Motioner och propositioner
Propositioner från styrelsen och motioner från enskilda medlemmar behandlas på ordinarie förbundsstämma.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda minst fyra veckor innan ordinarie förbundsstämma. Styrelsen
tillhandahåller propositioner och inkomna motioner till medlemmar senast en vecka innan förbundsstämman.

§13 Rösträtt
Vid förbundsstämman har varje medlemsförening en röst. Rösträtten är begränsad så att en röst bärs av en
person. Rösträtten tillfaller medlemsföreningar som blivit medlemmar senast tre månader innan
förbundsstämman.

§14 Revisorer
Revisorernas uppgift är att granska förbundets räkenskaper och handlingar samt upprätta en
revisionsberättelse. I revisionsberättelsen ska finnas ett förslag till beslut i frågan om ansvarsfrihet för
Förbundsstyrelsen. Revisionsberättelsen ska  vara medlemmarna tillhanda senast den 30 april efter
verksamhetsårets slut.



Förbundsstämman väljer inför varje verksamhetsår tre revisorer, varav en auktoriserad revisor och två
verksamhetsrevisorer att revidera det verksamhetsåret. Revisorerna tillträder vid verksamhetsårets början, och
deras mandat sträcker sig till dess att revisionsberättelsen är klar.

Verksamhetsrevisorerna har i uppdrag att löpande under året granska förbundets nationella arbete och att
förbundet verkar i enlighet med de av förbundsstämman beslutade stadgarna och andra centrala dokument
för förbundets verksamhet.

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.

§15 Valberedning
Valberedningens uppgift är att ge förbundsstämman bästa möjliga förutsättningar att ta ett informerat beslut i
förtroendevalen. Detta inkluderar att  lägga fram ett komplett förslag på förbundsstyrelse, valberedning och
verksamhetsrevisorer. Förslaget ska finnas förbundsstämman skriftligen tillhanda.

Valberedningen väljs av förbundsstämman. Valberedningen består av en till tre (1–3) valberedare. Upp till
hälften av de valberedare som väljs på ett förbundsstämman kan ges mandatperioder på 2 år.
Valbar till valberedningen är föreningsmedlem bosatt i Sverige. Valberedningen väljer själva sin
sammankallande.

§16 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av förbundsstämman med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av föreningsmedlem som förbundsstyrelsen.

§17 Verksamhetsår och räkenskapsår
Förbundets verksamhetsår sker mellan förbundsstämmor och räkenskapsår ska sammanfalla med
kalenderåret.

§18 Upplösning av förbundet
För upplösning av förbundet krävs enhälligt beslut av förbundsstämman. förbundets överskott tillfaller då
Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders för användning i enlighet med Raoul Wallenberg
Differencemakers ändamål.


