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1 § Ändamål
Sveriges Konsumenter är en nationelli, friståendeii och partipolitiskt obunden ideell
förening som består av medlemsburna demokratiskt uppbyggda organisationer som vill
stärka konsumenternas ställning.
Syftet med Sveriges Konsumenter är att stärka konsumenternas makt i Sverige, EU och
övriga världen samt att få beslutsfattare inom politik, näringsliv och myndigheter, både i
Sverige och internationellt, att alltid ha konsumenternas bästa för ögonen.
Mom. 1 Uppgift
Sveriges Konsumenter har till uppgift:
Att slå vakt om konsumenternas rättigheter och intressen samt självklara rätt till skydd och
inflytande iii
Att arbeta för att konsumenter i Sverige är trygga, kompetenta och handlingskraftiga, har en
stark röst och att de hållbara valen ivär enkla, tillgängliga och möjliga för alla.
Att främja hållbar utveckling ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
Att i samarbete med medlemsorganisationerna, företräda Sveriges konsumenter i det
nationella, europeiska och internationella samarbetet inom konsumentområdet.

2§ Säte
Sveriges Konsumenters styrelse har sitt sätev i Stockholm.

3 § Organisation
Mom. 1 – Årsmöte
Sveriges Konsumenters högsta beslutande organ är årsmötet.
Mom.2 - Styrelse
Under verksamhetsåret leds Sveriges Konsumenter av styrelsen som också är ansvarig för att
genomföra årsmötets beslut.
Mom.3 – Representantskap
Representantskap beslutar om övergripande frågor.
Mom. 4 – Verksamhetsår
Sveriges Konsumenters verksamhetsår är 1 januari till 31 december.

4 § Medlemskap
Mom. 1 – Villkor
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Medlem i Sveriges Konsumenter är förening eller organisation som antagits som medlem,
godkänner dessa stadgar och som betalar medlemsavgift.
Mom. 2 – Avgifter
Årsmötet beslutar om hur stor medlemmarnas grundavgift ska vara för nästkommande
verksamhetsår.
Styrelsen beslutar om medlemsavgift utöver den av årsmötet fastställda grundavgiften.
Mom. 3 – Bli medlem
a. För att kunna antas som medlem krävs att organisation som söker medlemskap, är
rikstäckandevi, medlemsburenvii, demokratiskt uppbyggdviii, vill stärka konsumenternas
ställning och godkänner dessa stadgar.
Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt och organisationen ska samtidigt visa att den
uppfyller medlemsvillkoren. Styrelsen beslutar om medlemskap.
b. Kravet på rikstäckande kan efter särskild prövning av styrelsen frångås för organisationer
eller föreningar som aktivt arbetar för att stärka konsumenternas ställning eller bedöms vara
av särskilt intresse för en allmän konsumentnytta.
Mom. 4 – utträde
a. Medlem som vill avsluta sitt medlemskap ska göra det skriftligt. Medlemskapet avslutas
och upphör efter styrelsebeslut. Den utträdande organisationen är skyldig att betala
medlemsavgift för hela det innevarande året.
b. Medlem som inte betalar medlemsavgift kan avregistreras som medlem efter beslut i
styrelsen. Medlemskapet upphör i och med beslutet.
Mom. 5 – Uteslutning
a. En medlem som bryter mot dessa stadgar, skadar Sveriges Konsumenters anseende eller
motarbetar dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av styrelsen. Styrelsen kan även
upphäva avstängningen.
b. Frågan om att utesluta en avstängd medlem ska beslutas på nästkommande årsmöte. En
avstängd medlem ges rätt och möjlighet att föra sin egen talan i uteslutningsärendet.

5 § Årsmöte
Mom. 1 – Kallelse och beslutsmässighet
Datum för årsmötet bestäms av styrelsen men ska hållas senast den 30 april. Kallelse ska
skickas till medlemmarna senast sex veckor före årsmötet. Medlem ska anmäla ombud till
årsmötet senast tre veckor innan mötet för att dessa ska få handlingar utsända två veckor
före årsmötet.
Årsmötet är beslutsmässigt om mer än hälften av medlemmarna är närvarande.
Mom. 2 – Ombud
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Alla medlemmar som betalt medlemsavgift för året har rätt att närvara med två personer på
årsmötet (ombud och ersättare). Varje medlem har endast ett ombud och en röst, men båda
representanterna har rätt att yttra sig och att lägga förslag.
Styrelseledamot har inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet samt överklagandeärenden.
Mom. 3 – Närvaro- och yttranderätt
Styrelseledamot som inte är anmäld som ombud har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
under hela årsmötet.
Revisorer har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt under hela årsmötet.
Ledamöter i valberedningen som inte är anmälda som ombud har närvarorätt under hela
årsmötet och yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör val.
Styrelsen har möjlighet att ge en person närvaro- och yttranderätt i en viss fråga eller för
hela mötet.
Mom. 4 – Motioner
Medlem kan väcka frågor, så kallade motioner, som ska tas upp av årsmötet. För att
motionen ska tas upp ska den skickas skriftligen till styrelsen senast den 1 mars.
Mom. 5 – Valbarhet
För att kunna väljas till förtroendeuppdrag ska man representeraix någon av
medlemsorganisationerna.
Mom. 6 – Beslutsregler
Beslut kan fattas om förslag stöds av mer än hälften av årsmötets röstberättigade.
Vid beslut om ändring av dessa stadgar måste förslaget stödjas av minst två tredjedelar av
de som röstar. Fråga om Sveriges Konsumenters upplösning måste stödjas av minst tre
fjärdedelar av årsmötets röstberättigade.
Vid oavgjorda omröstningar avgör styrelsens tjänstgörande ordförande, utom vid beslut om
ansvarsfrihet då mötesordföranden avgör. Oavgjorda omröstningar vid val ska avgöras
genom lottning.
Personval ska ske genom sluten omröstning om någon begär det. Det innebär att vid
omröstningen ska det inte synas hur man har röstat.
Beslut om upplösning av Sveriges Konsumenter får bara fattas om förslaget förberetts och
funnits med i möteshandlingarna.
Mom. 7 – Protokoll
Justerat protokoll från årsmötet ska inom två månader skickas till ombud, medlemmar,
styrelse, revisorer och valberedning.
Mom. 8 – Dagordning
Följande frågor ska alltid behandlas av årsmötet:
a)

val av ordförande och sekreterare för årsmötet
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b)

val av två personer som är justerare och rösträknare och som tillsammans
med mötesordförande justerar protokollet

c)

upprop och godkännande av röstlängden

d)

fråga om årsmötet är stadgeenligt kallat och beslutsmässigt

e)

styrelsens verksamhetsberättelse

f)

revisorernas berättelse

g)

fastställande av resultat- och balansräkning

h)

fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

i)

beslut om grundavgift

j)

fastställande av antalet styrelseledamöter

k)

val av ordförande och styrelseledamöter

l)

val av revisorer

m)

val av valberedning

n)

val av sammankallande i valberedningen

o)

Motion som väckts av medlem

p)

Frågor som väckts av styrelsen

Mom. 9 – Extra årsmöte
Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om det begärs av minst halva styrelsen eller av samtliga
revisorer eller minst hälften av medlemmarna.
Extra årsmöte kan endast behandla den eller de frågor som finns med i kallelsen till
årsmötet. Kallelse till extra årsmöte utsänds senast två veckor innan mötet. I övrigt gäller
samma regler som för ordinarie årsmöte.

6 § Representantskap
Alla medlemmar som betalt medlemsavgift för året har rätt att närvara med två personer på
representantskapet (ombud och ersättare). Varje medlem har endast ett ombud och en röst
men båda representanterna har rätt att yttra sig och att lägga förslag.
Representantskapet kallas till möte minst två gånger per år för att besluta om övergripande
frågor. Vid ett av dessa möten ska beslut tas om övergripande ekonomisk inriktning och
verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår.
Datum för representantskapsmötena bestäms av styrelsen.
Kallelse till mötet ska skickas till medlemmarna senast fyra veckor innan mötet. Medlem
ska anmäla ombud till representantskapsmötet senast två veckor innan mötet för att få
handlingarna utskickade till anmälda ombud senast en vecka före mötet.

5

I övrigt gäller samma regler för beslutsmässighet, ombud, närvaro- och yttranderätt,
beslutsregler och protokoll som för årsmöte.

7 § Styrelse
Sveriges Konsumenters styrelse består av ordförande och 6 till 10 ledamöter. Alla valda på
två år med växelvis avgång.
Mom. 1 Fördelning av arbetsuppgifter
Utöver ordförande, som valts på årsmötet, ska styrelsen fördela arbetsuppgifter inom sig på
möte efter årsmötet. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som får uppgå till färre
än halva antalet styrelseledamöter. Arbetsutskottets ansvar och uppdrag ska framgå av
styrelsens delegationsordning som reglerar förhållande och ansvarsfördelning mellan olika
funktioner inom Sveriges Konsumenter.
Mom. 2 – Ansvar
Styrelsen leder Sveriges Konsumenters verksamhet mellan årsmötena. Styrelsen beslutar om
organisation, förvaltning och tillgångar i enlighet med dessa stadgar och beslut på årsmöte.
Styrelsen beslutar om arbetsordning, fastställer attest- och delegationsordning samt utser de
personer som ska teckna organisationens firma.
Styrelsen ansvarar för beslut om budgeten utifrån representantskapets beslut om
övergripande ekonomisk inriktning och verksamhetsinriktning.
Styrelsen beslutar om medlemsavgift utöver den av årsmötet fastställda grundavgiften.
I bolag som ägs av Sveriges Konsumenter ska en plats garanteras för en styrelseledamot
genom bolagsordningen. Styrelsen beslutar om förslag till ägardirektiv för bolaget.
Styrelsen ska redovisa verksamheten per kalenderår och överlämna verksamhetsberättelse
med bokslut till revisorerna senast sex veckor före det att berättelsen ska behandlas av
årsmötet.
Mom. 3 – Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsen är närvarande vid möte. Beslut kan
fattas om förslag stöds av mer än hälften av de som röstar. Vid lika röstetal har
tjänstgörande ordförande utslagsröst.
Mom. 4 – protokoll
Justerat styrelseprotokoll ska skickas ut till styrelsen, revisorer och valberedning samt göras
tillgängligt för medlemsorganisationerna.

8 § Revision
Styrelsens verksamhet granskas av tre revisorer, varav minst en ska vara auktoriserad.
Årsmötet väljer två revisorer för två år med växelvis avgång.
Styrelsen utser auktoriserad revisionsbyrå i samråd med de av årsmötet valda revisorerna.
Mom. 1 – Uppdrag
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Revisorerna ska i överensstämmelse med dessa stadgar och god revisionssed granska
styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning, genomföra revision av räkenskaperna
före mars månads utgång och avge revisionsberättelse till årsmötet med till- eller
avstyrkande av ansvarsfrihet.
Revisor ska ha tillträde och möjlighet att ta del av all verksamhet, ekonomi och förvaltning.

9 § Valberedning
Årsmötet väljer en valberedning för ett år som ska bestå av minst tre personer, varav en
väljs som sammankallande.
Mom. 1 - Uppdrag
För valberedningen gäller av representantskapet antagna riktlinjer.

10 § Kansli
Kansliets verksamhet och organisation beslutas av styrelsen.

11§ Jäv
Jäv är en beslutssituation där en person kan tänkas vara partisk eller där det finns någon
särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet.
Jäv ska undvikas i Sveriges Konsumenter. Firmatecknare får inte vara jäviga. Revisorer får
inte stå i jävsförhållande till någon i styrelsen.
Närståenderelationer ska räknas som jäv och undvikas. Make/maka, sambo, barn och
syskon är alltid nära anhöriga men även andra närstående kan räknas dit efter en
bedömning i det enskilda fallet.

12 § Ändring av Sveriges Konsumenters stadgar
Ändring av dessa stadgar kan endast göras genom beslut på årsmöte om förslaget stöds av
minst två tredjedelar av årsmötets röstberättigade.
Nya stadgar träder i kraft den 1 januari.

13 § Upplösande av Sveriges Konsumenter
Mom. 1 – Beslut
Sveriges Konsumenter kan upplösas (upphöra att finnas) genom beslut av två på varandra
följande årsmöten varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Beslutet kan fattas om det stöds
av minst tre fjärdedelar av årsmötets röstberättigade.
Beslut om upplösning av Sveriges Konsumenter får bara fattas om förslaget förberetts och
funnits med i möteshandlingarna.
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Mom. 2 – Tillgångar
De eventuella tillgångar som Sveriges Konsumenters har kvar efter upplösning ska förvaltas
av länsstyrelsen tills en organisation med liknande målsättning etableras och tillgångarna
ska då överföras till denna.

i

Vårt syfte är att tillvarata svenska konsumenters intressen nationellt och internationellt.
För oss är det viktigt att vara en oberoende och pålitlig företrädare för konsumenterna.
iii
Att slå vakt om konsumenternas intressen och självklara rätt till skydd och inflytande omfattar såväl offentligt
som privat producerade och tillhandahållna varor och tjänster, dess tillgänglighet för alla och rätten till
integritet.
iv
Med hållbara val menar vi hållbar konsumtion ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
v
Sätet är den kommun där årsmöte ska hållas och där organisationen ska svara vid domstol.
vi
Med rikstäckande menas att organisationen har minst en förening eller medlemmar i hälften av alla
län/regioner i Sverige.
vii
Med medlemsburen menas att organisationen inte tillåter företag att vara fullvärdiga medlemmar med
rösträtt.
viii
Med demokratisk uppbyggd menas att enskilda personer som är medlemmar i organisationen direkt eller i
ansluten förening/organisation, genom ombud eller direkta beslut, beslutar om organisationens verksamhet
och organisation på kongresser eller årsmöten.
ix
Vem som kan representera en medlemsorganisation bestäms av medlemsorganisationen själv, men det kan
exempelvis vara en anställd eller medlem.
ii
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