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STADGAR  
POLSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 

 

(ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI) 

 
 

ALLMANNA BESTÄMMELSER 
 

1. Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, nedan kallat Förbundet, är en öppen och demokratisk, 
partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av polska organisationer 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 där Förbundets ordförande har sin hemvist. 
 

3. Förbundet kan vara medlem i både riks- och internationella organisationer, vilkas ändamål inte strider 
mot Förbundets stadgar. Inom ramen för sin organisatoriska struktur kan Förbundet bilda filialer, 
fristående sektioner och grupper. 

VERKSAMHETENS MÅL OCH MEDEL 

4. Förbundets ändamål är att integrera Polacker i Sverige, popularisera polsk kultur och språk, stödja 
utbildning för barn, ungdomar, vuxna och seniorer, företräda medlemmarnas intresse gentemot 
polska, svenska och internationella myndigheter samt främja integration med svenska samhället. 
 

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. Kollektiva medlemmar i Förbundet kan vara polska samfund form av organisation, federation, stif-
telse, kommitté eller samarbetsnätverk som är politiskt och religiöst obundna, deklarerar att aktivt 
stödja förverkligandet av Förbundets stadgeenliga mål och erlägger medlemsavgiften. 

8. Antal enskilda medlemmar i Förbundet är summan av antal medlemmar som deklarerats av kollek-
tiva medlemsorganisationer. 

9. Medlemsorganisationerna betalar i förväg medlemsavgift fram till sista februari under räkenskaps-
året baserad på antal sina medlemmar i slutet av föregående räkenskapsår. 

10.  Alla frågor som rör medlemskap behandlas av styrelsen eller årsmötet enligt Förbundets organisa-
tionsregler.  
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11.  Medlemskap i Förbundet upphör på egen begäran, till följd av under två år i rad obetalda medlems-
avgifter eller bedrivande av verksamhet som skadar Förbundet.  

FÖRBUNDETS BESLUTANDE ORGAN 

12.  Förbundets beslutande organ är: 
• Årsmöte 
• Ordföranderåd 
• Styrelse 
• Presidium 

13.  Årsmötet sammankallas av styrelsen varje år under första halvåret innevarande årets verksamhet. 
1) Antal delegater från medlemsorganisationer bestäms av styrelsen enligt proportionellt nyckeltal, 

men enligt principen om minst en och högst tre delegater. 
2) Årsmötets obligatoriska kompetenser är att: godkänna verksamhets-, ekonomi- och revisions-

berättelser, bevilja ansvarsfrihet för styrelsen, fastställa medlemsavgifter, ge fullmakt till firma-
tecknare att representera Förbundet, besluta i medlemsfrågor, godkänna verksamhetsplan, 
budget och anmälda förslag. 

3) Former för sammankallande och genomförande samt gällande dokument är beskrivna i årsmötes 
reglemente. 

14.  Årsmöte med val kallat kongressen sammankallas av styrelsen vart fjärde år under årets första halvår 
innevarande årets verksamhet. 

1) Antal delegater till kongressen från sammanslutningar bestäms av styrelsen enligt proportionellt 
nyckeltal, men enligt principen om minst en och högst sex delegater. 

2) Kongressens obligatoriska kompetenser överensstämmer med årsmötets kompetenser. 
3) Kongressen ytterligare kompetenser är: val av styrelse och revisorer samt godkännande av 

stadgeändringar. 
4) Former för sammankallande och genomförande samt gällande dokument är beskrivna i årsmötes 

reglemente. 
5) För särskilda förtjänster för Förbundet kan kongressen tilldela den avgående Förbundsordföran-

den titeln: Förbundets Hedersordförande. Hedersordföranden har rätt att medverka i styrelsens 
arbete med samma rättigheter och plikter som alla andra styrelseledamöter.  

15. Extraordinärt årsmöte sammankallas av Förbundets styrelse på begäran av ordföranderådet eller av 
minst hälften av medlemsorganisationer. Former för sammankallande och genomförande samt 
gällande dokument är beskrivna i årsmötes reglemente. 

16. Ordföranderåd  
1) Ordföranderådet är ett rådgivande organ och består av styrelsen och ordföranden i medlemsor-

ganisationer eller dess ledare.  
2)  Ordföranderådet samlas årligen under årets fjärde kvartal. 

17. Styrelse - leder Förbundets verksamhet under perioden mellan ordinarie årsmöten. 
1) Styrelsen består av:   
• Förbundets ordförande och kassör, valda av kongressen; 
• vice ordförande och sekreterare, nominerade av Förbundets ordförande och godkända av 

kongressen;  
• två fasta medlemmar, godkända av kongressen ordförande för de största organisationerna; 
• två roterande medlemmar, årligen godkända av årsmötet ordförande för de övriga organisatio-

nerna. 
I styrelsens arbete deltar också: två personer som ansvarar för samordning av regional 
verksamhet i Polska Regionala Rådet, Södra och Stockholmsregioner. 

2) Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år och fattar löpande meritoriska och finansiella 
beslut. 

18. Presidium består av: Förbundets ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Presidiet är 
förpliktat att förberedda, både meritoriskt och organisatoriskt, alla möten för Förbundets beslutande 
organ. 



 

3 

KOMMITTÈER 

19. Revisionskommitté - består av två (valda av kongressen) personer. Kommittén kontrollerar Förbundets 
finansiella verksamhet och lämnar till kongressen/årsmötet revisionsberättelse och förslag beträffande 
ansvarsfrihet för styrelsen. Former och omfattning av revisionskommitténs arbete är beskrivna i 
finansiellt reglemente. 

20. Valkommitté - förbereder och genomför val, består av en ordförande och tre, valda på årsmötet 
personer med flerårig erfarenhet. Former och omfattning av valkommitténs arbete är beskrivna i 
valreglemente. 

21. Stadgekommitté 
Består av personer med betydande organisationserfarenhet och av Förbundets före detta ordföran-
den. Kommittén förbereder nödvändiga stadgeändringar och gör tolkning av aktuella stadgar och 
reglementen. Vid behov kan kommittén adjungera ytterligare personer med betydande erfarenhet. 

AVSLUTANDE BESTÄMMELSER 

22. Ledamöter i Förbundets beslutande organ kan endast vara medlemmar av anslutna medlemsorganisa-
tioner och deras mandat förlorar giltighet i samband med förlust av medlemskapet. 

23. Beslut om stadgeändringar samt Förbundets upplösning kan endast fattas av kongressen med minst 
2/3 av antalet avgivna röster, vid närvaro av minst hälften av delegater. 

24. Alla övriga beslut av Förbundets beslutande organ fattas med enkel majoritet, varvid minst hälften av 
röstberättigade ledamöter skall finnas närvarande. Vid jämvikt i röstning har ordförande i respektive 
beslutande organ en utslagsröst. 

25. Skriftliga mötesprotokoll bör delges till medlemsorganisationerna och ledamöter i berörda Förbundets 
beslutande organ inom en icke överskridbar period: 

- två veckor efter styrelse- och ordföranderådets möten; 
- fyra veckor efter årsmöte. 

26. Förbundets räkenskapsår är kalenderår. 

27. Beslut om Förbundets upplösning och fördelning av Förbundets medel måste fattas på två på varandra 
följande årsmöten. 

28.  I händelse av en allmänt rådande nödsituation kan lagstadgade tidsfrister och sätt för sammankallande 
av möten upphöra att gälla, samtidigt som principerna för demokratiskt beslutsfattande och sekretess i 
samband med omröstning upprätthålls. Riksförbundets styrelse är skyldig att fatta beslut om detta efter 
omfattande konsultationer med medlemsorganisationerna.  

29. I alla andra angelägenheter som inte regleras genom dessa stadgar, gäller tillämplig svensk 
lagstiftning. 

Dessa stadgar börjar gälla från antagandet av Polska Riksförbundets extraordinärt årsmöte (kongressen) den 5 april 
2014 med ändringar/tillägg gjorda under årsmötet (kongressen) den 22 april 2017 och den 30 juni 2020. 

  

Att översättningen till svenska överensstämmer med polskt original samt att stadgarna ovan gäller vidimeras härmed: 
 
 

 
 
        Teresa Sygnarek 
              Ordförande och firmatecknare 
        för Polska Riksförbundet i Sverige 


