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ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI
POLSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE - UNION OF POLISH ASSOCIATIONS IN SWEDEN

Organizacja cz!onkowska w: / Medlem i: / Member of:

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych / Europeiska Unionen av Polska Förbund/ Union of Polish Communities in Europe

Rada Polonii !wiata / Världsrådet av Poloniasamfund  / Council of World Polonia

 
 

STADGAR  för  POLSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE  

ALLMANNA BESTÄMMELSER 
§ 1  Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, nedan kallat Förbundet, är en öppen och demokratisk 

sammanslutning av polska föreningar med säte och verksamhet inom Sverige. 
§ 2  Förbundets namn i svensk lydelse är: Polska Riksförbundet i Sverige. Förbundet är en juridisk person och har 

sitt säte i Stockholm. 
§ 3  Förbundet kan vara medlem i både riks- och internationella organisationer, vilkas ändamål inte strider mot 

Förbundets stadgar. 
 

VERKSAMHETENS MÅL OCH MEDEL 
§ 4  Förbundets ändamål är: 

att integrera den polska folkgruppen och att företräda medlemmarnas intressen gentemot polska, svenska och 
internationella myndigheter samt att verka för medlemmarnas integration i det svenska samhället genom 
popularisering och stödjande av polsk bildnings- och kulturverksamhet. 

§ 5  Förbundet förverkligar sina mål genom: 
- samarbete med polska, svenska och internationella samfund och organisationer; 
- stödjande av medlemmarnas deltagande i verksamheter förenliga med förbundets ändamål och stadgar; 
- informations- och utgivningsverksamhet. 

§ 6  Förbundets verksamhet finansieras genom: 
- medlemsavgifter; 
- bidrag från svenska myndigheter; 
- inkomster från arrangemang; 
- gåvor från fysiska och juridiska personer. 

-  

FORBUNDETS MEDLEMMAR 
§ 7  Som till Förbundet ansluten medlem anses en inom Sverige verksam demokratisk, icke politisk och 

religiös obunden polsk förening, som deklarerar att aktivt stödja förverkligandet av Förbundets stadgeenliga 
uppgifter och erlägger medlemsavgiften. 

§ 8 Organistion som ansöker om medllemskap i Förbundet skall överlämna följande dokument: 
- skriftlig ansökan om medlemskap i Polska Riksförbundet från organisationens årsmöte; 
- organisationens stadgar.  

§ 9 Förbundets Årsmöte/Kongress beslutar om antagande av en ny organisation i Förbundet. Under väntetiden 
på beslut, organisation som ansöker om medlemmskap i Förbundet tilldelas observatörsstatus. Den ger rätt 
till den ansökande organisation att delta i Förbundets verksamhet utan rätt att få finnasiellt stöd och rätt att 
delta i Förbundets möten utan rösträtt. 

§ 10 Organisation kan avsluta sitt medlemskap i Förbundet på egen begäran. Organisation som inte har betalt 
medlemsavgift under två på varandra följande år, förlorar automatiskt sitt medlemskap i Förbundet. 

§ 11 Uteslutning av medlemsorganisation från Förbundet kan förekomma av följande orsaker: 
- bedrivande av verksamhet som inte överensstämmer med Förbundets mål och syften enligt Förbundets 

stadgar;  
- bedrivande av verksamhet som orsakar skada för Förbundet. 
Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen, efter att först ha gett organisationen i fråga en möjlighet till att 
presentera sin ståndpunkt i frågan. Den uteslutna organisationen har rätt att överklaga Styrelsens beslut till 
Årsmötet/Kongressen.  

§ 12 Anslutna föreningar erlägger medlemsavgift beräknad efter antalet medlemmar vid slutet av föregående år, 
inom av Sekretariatet fastställd tid, dock ej senare än en månad före Årsmötet eller Kongressen. Utebliven 
betalning av medlemsavgift eller försening av den, fråntar organisationen rätt att delta i Förbundets 
beslutande organ. Återföring av rättigheter äger rum efter att medlemsavgiften är betald dock inte före 
Årsmötet/Kongressen är avslutad.  

§ 13 Förbundets sammanlagda antal individuella medlemmar framgår av medlemsantalet i anslutna föreningar. 
 

FORBUNDETS ORGAN 

§ 14  Förbundets organ är: 
- Kongressen, 
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- Årsmötet 
- Styrelsen 
- Sekretariatet 
- Revisorerna. 

 
§ 15 I Förbundets styrorgan ingår endast medlemmar från lokalförening som är anslutna till Förbundet, deras 

mandat förlorar giltigheten när lokalföreningen inte längre är medlem i Förbundet.  
§ 16  Kongressen är högsta bestämmande organ, som fattar viktigaste beslut gällande Förbundets strategi och 

riktlinjer för dess verksamhet. 
1. Kongressen är en sammankomst av anslutna föreningars delegater och äger rum en gång vart tredje år. 
2. Styrelsen på sitt möte som äger rum under andra halvåret bestämmer datum och plats för Kongresen 

samt faställer antal delegater från varje förening som skall delta i Kongressen, enligt antagen princip - 
inte mindre än 1 och inte fler än 6 delegater från varje medlemsorganisation.  

3. Medlemsorganisationer skall anmälla sina delegater till Sekretariatet senast 1 månad innan det 
fastställda Kongressdatum. 

4. Material innehållande information om datum och plats för Kongressen samt mötets dagordning, 
verksamhetsberätellse, ekonomisk berätellse, budget och verksamhetsplanering samt 
revisionsberättelse, skickar Sekretariatet till delegater senast 14 dagar innan Kongressen äger rum. 

5. Kongressen har följande uppgifter:  
a)  att behandla ärenden nämnda i §18 pkt3 a-g och i-j; 
b)  val för en period av tre år: 

 -  Förbundets ordförande, kassör och 3 Sekretariatsledamöter 
 - 2 medlemmar till Revisionskommissionen, varav en ordförande 

c)  ändringar av Förbundets stadgar; 
d)  beslut av anslutning till en annan organisation; 
e)  beslut om upplösning av Förbundet och disponering av Förbundets egendom.  
 

6. För särskilda förtjänster för Förbundet har Kongressen rätt att tilldela den avgående 
Förbundsordförande titeln: Förbundets Hedersordförande. 
Hedersordförande har rätt att medverka i styrelsens arbete med samma rättigheter och plikter som alla 
andra styrelseledamöter. 

 
§ 17 Extrordinär Kongress  

1. Extrordinär Kongress skall utlysas endast i undantagssituationer och bara för att behandla en konkret 
fråga som var orsak till utlysning. 

2. Sekretariatet är förpliktat att samankalla Extraordinär Kongress, på skriftlig begäran (tillsamans med 
förklaring) från minst hälften av medlemsorganisationerna eller på begäran av Revisionskommissionen.  

3. Sekretariatet fattar beslut att kalla till Extraordinär Kongress inom loppet av 1 månad från 
mottagningsdatum. Extraordinär Kongress skall äga rum senast 2 månader från  det att beslut är taget. 

4. Sekretariatet skall skicka en skriftlig kallelse tillsammans med mötets dagordning till alla delegater 
senast 1 månad innan mötets datum. 

5. Sekretariatet faställer antal delegater från varje förening som skall delta i Extraordinära Kongressen, 
enligt antagen princip – beskriven i §16 pkt 2 

§ 18  Årsmötet är Förbundets bestämmande organ i perioder mellan Kongresserna. Årsmötet är ett Styrelsemöte 
utökat med delegater från medlemsorganisationer i en kvot 1 delegat per organisation. 
Styrelsen fastställer datum och plats för Årsmötet på sitt möte som äger rum under det andra halvåret (enligt 
föreskrifter i  §16 pkt 3 och 4). 
1. Årsmötet sammankallas av Sekretariatet under första halvåret av det aktuella året. 
2. På årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

a) godkännande av listan med delegater med rösträtt, 
b) val av mötets ordförande, sekreterare samt två justeringsmän och två rösträknare, 
c) fastställande av mötets behöriga utlysande, 
d) godkännande av verksamhets- kassa- och revisionsberättelse, 
e) ansvarsfrihet för Sekretariatets ledamöter, 
f) ändring av sammansättning av Sekretariatet på ordförandes förslag, 
g) fastställande av medlemsavgiften,  
h) godkännande av verksamhetsplan och budget. 
i) behandling av förslag från Sekretariatet, styrelsen och anslutna föreningar, anmälda skriftligt till 

Sekretariatet senast 4 veckor innan årsmötet, 
j) beslut om anslutning till Förbundet av nya medlemsorganisationer, 
k) behandlig av överklagande av beslut om fråntagning av medlemsrättigheter, 
l) val av valberedningens ordförande och två ledamöter, ett år innan Kongressen. 
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§ 19 Styrelsen 

1. Styrelsen är en bestämmande, kontrollerande och bedömande organ i Förbundet som består av 
Sekretariatet och medlemsorganisationers ordföranden eller personer som har funktion motsvarande 
ordförandes i organisationen.  

2. Styrelsen sammanträder en gång per halvår, första mötet sammanfaller med Årsmötet som hålls under 
första halvåret. 

3. Styrelsen: 
- bedömer  Sekretariatets arbete under det gångna året, 
- granskar verksamhetsrapporter från medlemsorganisationer,  
- lämnar förslag gällande Förbundets eller Sekratariatet löpande verksamhet samt förslag till 

Årsmötet, 
- bestämmer plats och datum för Kongressen och bestämmer antal delegater från varje 

medlemsorganisation, 
- lämnar förslag till Kongressen gällande tilldelning av titeln: Förbundets         

Hedersordförande   
- beslutar om uteslutning av medlemsorganisationer från Förbundet; 
- tilldelar Förbundets Hedersmedaljer; 

4. Sekretariatet tillhandahåller en skriftlig kallelse till styrelsemöte tillsamans med mötets dagordning 
senast 3 veckor innan det bestämda mötesdatum. 

§ 20 Sekretariatet 
1. Sekretariatet består av: Förbundets ordförande och kassör samt 3 ledamöter valda av Kongressen på 

Förbundets ordförande förslag.  
2. Förbundets ordförande kan utse viceordförande och sekreterare från Sekretariatets ledamöter. 
3. Förbundets ordförande sammankallar Sekretariatsmöte minst 4 gånger per år. Sekretariatets ledamöter 

får kallelse med mötets dagordning senast 14 dagar innan mötesdatum. 
4. Sekretariatet styr Förbundets löpande verksamhet under perioden mellan mötena för Förbundets övriga 

stadgeenliga beslutande organ, och då speciellt: 
- verkställer beslut tagna av Kongressen/ Årsmötet , 
- förvaltar Förbundets egendom och finanser, 
- förberder Kongress och Årsmöte, 
- förberder och skickar kallelse till Extraordinär Kongress,  
- förbereder  och skickar kallelse till Styrelsemöten. 

§ 21 Revisionskommission 
1. Revisionskommissionen består av två personer varav en ordförande. 
2. Revisionskommissionen kontrollerar Förbundets verksamhet och finanser samt avlägger på 

Kongressen/Årsmötet revisionsberättelse och förslag beträffande ansvarsfrihet for Sekretariatet.  
3. Revisionskommissionen skall överlämna till Sekretariatet revisionsberättelsen senast 1 månad innan 

Kongressen eller Årsmötet äger rum. 

AVSLUTANDE BESTÄMMELSER 
§ 22 Beslut i alla Förbundets styrorgan, med undantag för §23 i denna stadga, fattas med enkel majoritet, varvid 

minst hälften av röstberättigade ledamöter skall finnas närvarande.  
Quorum på Kongressen eller Årsmötet utgör delegater med rösträtt närvarande på möten. 

 
§ 23 Beslut om stadgeändringar samt Förbundets upplösning kan endast fattas av Kongressen med 2/3 majoritet, 

vid närvaro av minst hälften av ombuden. 
 
§ 24 Förbundets redovisningsår omfattar perioden 1.01 -  31.12.  
§ 25 Som firmatecknare befullmäktigas Förbundets ordförande och kassör var för sig. 
§ 26 I alla andra angelägenheter som inte regleras genom dessa stadgar, gäller tillämplig svensk lagstiftning. 
§ 27 Dessa stadgar börjar gälla från antagande av Extraordinära Kongressen den 21 mars 2009. 
 
 
Att översättningen till svenska överensstämmer med polskt original samt att stadgarna ovan gäller, 
vidimeras härmed: 
 
 
....................................................................  .................................................................... 
 
Piotr Studniarski   Teresa Sygnarek 
Ordförande för stadgekommitté    Ordförande och firmatecknare 
i Polska Riksförbundet i Sverige   för Polska Riksförbundet i Sverige 
 


