
 

 

 

Stadgar för föreningen Demokrati utan gränser 

 

Antagna vid konstituerande möte den 3 februari 2018 

 

 

 

§ 1 Namn och plats 

 

A. Föreningens namn är Demokrati utan gränser (DUG) och dess säte är 
Göteborg. Föreningens engelska namn är Democracy Without Borders 
Sweden. 

 

 

§ 2 Ändamål och arbetssätt 
 

A. DUG är en svensk gren av Democracy Without Borders (DWB) och ingår i en 
global rörelse för demokratisering och stärkande av Förenta Nationerna liksom 
för en demokratisk styrning av det globala samhället. Föreningen verkar 
primärt i Sverige, men även globalt genom DWB. 
 

B. Föreningens mål är att 
a.  stärka en kosmopolitisk orientering av samhället 
b.  öka förståelsen och samhörigheten mellan människor, länder och världsdelar 

c.  etablera demokrati och lagstyre på global nivå 
 

C. Genom att verka för dessa mål vill föreningen skapa bättre förutsättningar för 
a.  nedrustning och världsfred 
b.  att krig, folkmord och fördrivning förebyggs och förbjuds 
c.  framväxten av ett uthålligt globalt samhälle som bevarar de ekologiska 

förutsättningarna för liv på jorden 
d.  social rättvisa på global nivå 

 

D. För att nå dessa mål arbetar DUG primärt med 

a. Opinionsbildning 
b. Föreläsningar, studiecirklar, seminarier och andra events 
c. Spridning av publikationer, analyser och rapporter 
d. Samverkan med parlamentariker, regeringsföreträdare och offentliga 

personer 
e. Samverkan och koordinering med föreningar och rörelser, både i 

Sverige och globalt   
 

 



 

§ 3 Medlemsskap 

 

A. Var och en som delar i § 2 angivna mål och har betalat medlemsavgift räknas 
som medlem. Medlemsavgiftens storlek och utformning fastställs av 
kongressen.  
 

§ 4 Beslutande organ 

 

A. DUG verkar genom kongress, extra kongress, styrelse samt grupper och 
nätverk av medlemmar. 
 

B. Medlemmar kan bilda grupper och nätverk som har mandat att verka inom 
DUG enligt riktlinjer som styrelsen fastställer. 

 

 

§ 5 Kongress 

A. Kongressen är DUG:s högsta beslutande organ och sammanträder vartannat 
år. Kongressen anger riktning och ramar för verksamheten.  
 

B. Beslut kan fattas bara rörande frågor som tagits upp på föredragningslistan 
och gjorts tillgängliga för medlemmarna i förväg. 
 

C. Styrelsen ska kalla medlemmarna till kongressen senast tre månader före 
kongressen. I kallelsen ska framgå tid, plats, ärendelista, samt information om 
nominering och motioner. Handlingar med föredragningslista, förslag och 
beslutsunderlag ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före 
kongressen.  
 

D. På kongressen skall följande ärenden behandlas.  
a. Justering av röstlängd  
b. Fråga om mötets behöriga utlysande  
c. Fastställande av sammanträdesordning 
d. Val av funktionärer för kongressen: mötesordförande, 

mötessekreterare, protokolljusterare samt rösträknare. 
e. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning 
f. Revisionsberättelse 
g. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen  
h. Behandling av propositioner: Fastställande av medlemsavgift samt 

frågor som styrelsen anser angelägna 
i. Behandling av motioner  
j. Val av ordförande  
k. Val av styrelseledamöter  
l. Val av räkenskapsrevisor och suppleant  
m. Val av valberedning, minst två personer  

 



E. Alla medlemmar i DUG har rösträtt. Inbjudna gäster får delta i kongressen och 
har yttranderätt. Alla ärenden vid kongressen avgörs genom enkel majoritet, 
om inte annat anges i dessa stadgar. Beslut vid kongressen fattas med öppen 
omröstning, om inte sluten omröstning begärs, t.ex. vid personval. Vid lika 
röstetal har sittande mötesordförande utslagsröst, utom vid personval som 
avgörs genom lottning. Vid röstning kan en person endast inneha en röst. 
Röstning genom ombud kan inte förekomma.  
 

F. Motioner till kongressen kan lämnas in av medlemmar, enskilt eller i grupp. En 
motion ska vara styrelsen tillhanda senast två månader före kongressen. 

 

§ 6 Extra kongress  
 

A. Då minst 1/3 av medlemmarna kräver en extrainsatt kongress skall ett sådant 
hållas så snart som möjligt med minst fyra veckor mellan kallelse och möte. 
Styrelsen kan också kalla till extra kongress. I kallelse ska framgå särskilt skäl 
för den extra kongressen.  

 

 

§ 7 Styrelse 

 

A. DUG:s styrelse består av minst tre och högst elva ledamöter och högst två 
suppleanter. Styrelsen väljs på två år. Ordförande väljs av kongressen, i övrigt 
konstituerar styrelsen sig själv.  
 

B. Styrelsen är beslutsmässig när kallelse har utgått till samtliga ledamöter och 
minst ⅔ av ledamöterna är närvarande. Vid röstning gäller enkel majoritet, 
samt att mötesordförande har utslagsröst. Beslut ska protokollföras.  
 

C. Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att mellan kongresserna ansvara för, leda 
och följa upp DUG:s verksamhet, organisation och ekonomi, verkställa 
kongressens beslut samt ansvara för utvecklings- och strategifrågor. Styrelsen 
kan för detta ta fram styrdokument, tillsätta arbetsgrupper, utse representanter 
och anställa personal, så som styrelsen finner nödvändigt.  
 

D. Styrelsen skall snarast efter kongressen hålla konstituerande möte och där 
besluta  

a. Hur mötena skall sammankallas och förberedas.   
b. Hur brådskande ärenden skall avgöras mellan styrelsemöten   
c. Vem eller vilka som mellan styrelsemöten får uttala sig i DUG:s namn.  
d. Vem eller vilka som tecknar föreningens firma. 

 

 

§ 8 Räkenskaper och revision  
 



A. DUG:s verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår. Räkenskaperna 
ska årligen avslutas och framläggas för revisorerna, vilkas berättelse avges 
senast 14 dagar före kongressen.  

 

 

§ 9 Upphörande av medlemskap  
 

A. Medlem som under två på varandra följande år inte har erlagt föreskriven 
avgift anses ha utträtt ur föreningen.  
  

B. Medlem som uppenbarligen motarbetar föreningen eller bryter mot dess 
stadgar kan uteslutas ur föreningen.  
 

C. Uteslutning ska föregås av medlingsförsök. Beslut om uteslutning fattas av 
styrelsen. 
 

D. Den uteslutne har rätt att inom en månad efter mottagande av besked om 
uteslutning överklaga styrelsens beslut till närmast kommande kongress. Om 
beslutet överklagas är berörd medlem avstängd från verksamhet i föreningen 
fram till att överklagandet prövas.  
 

E. Utesluten medlem kan beviljas återinträde i föreningen av styrelsen. 
Återinträde beviljas tidigast efter ett år från uteslutning.  

 

 

§ 10 Ändring av stadgar 

 

A. Förslag om ändring av eller tillägg till stadgar förs fram genom proposition eller 
motion till kongressen.  
 

B. Ändring av eller tillägg till stadgar beslutas vid kongressen med 3/4 majoritet. 
 

 

§ 11 Upplösning av förening  
 

A. Beslut om föreningens upplösning eller samgående med annan organisation 
skall fattas vid två på varandra följande kongresser, varav en ordinarie 
kongress, och med minst ⅔ majoritet vid båda besluten.  
 

B. Vid föreningens upplösning ska de återstående medlen gå till en organisation 
som har verksamhet i linje med DUG:s ändamål. Beslut härom fattas med 
enkel majoritet vid sista kongressen.  

 

 


