Stadgar
Förbundet Arbetarsolidaritet

§ 1 Förbundets namn och målsättning
1. Förbundets namn är Förbundet Arbetarsolidaritet, vilket förkortas FAS. Arbetarsolidaritets mål är att deltaga i och verka för den radikala självständiga
arbetsplatskampen samt sprida nyheter och information om inom- och utomfacklig kamp och revolutionär socialism.
§ 2 Allmänna bestämmelser
1. Alla beslut fattas med enkel majoritet, d.v.s. mer än hälften av rösterna krävs,
om inte stadgarna säger något annat. Röstning med fullmakt är ej tillåtet.
2. Styrelseledamot eller suppleant har ej rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet
för styrelse man själv tillhör.
3. För att styrelsen skall vara beslutsmässig skall kallelse ha gått ut till samtliga
ledamöter och suppleanter och de närvarande ledamöternas och suppleanternas
antal skall tillsammans uppgå till minst hälften av de valda ledamöternas antal.
4. Val till förtroendeposter inom förbundet förrättas i separata val. Om enkel majoritet ej uppnås görs omval bland dem som fått högsta röstetal. Vid lika röstetal
i suppleantvalet inträder suppleanter i den ordning valberedningen föreslagit.
Valen kan förrättas med acklamation om det inte finns fler nominerade än de
som skall väljas och om inte någon begär sluten omröstning.
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5. Varje medlem skall visa respekt för andra medlemmar och deras åsikter och i
övrigt uppträda i enlighet med fattade beslut och policy.
6. Förbundet utser två personer som var för sig har rätt att teckna firma.
7. Revisorernas uppgift är att kontinuerligt granska verksamheten och ekonomin.
Förbundsordföranden har till uppgift att utöver ordinarie styrelsearbete, representera och vara organisationens ansikte utåt i offentliga sammanhang.
Kassören har till uppgift att utöver ordinarie styrelsearbete, sköta förbundets
ekonomi, påminna folk om medlemsavgifter, uppdatera fondstapeln och meddela
förbundssekreteraren om uppdateringar av medlemsregistret.
Sekreteraren har till uppgift att utöver ordinarie styrelsearbete, sköta all officiell
korrespondens med förbundsmedlemmar och andra inom landet, samt sköta
internationella kontakter. Ansvarar för medlemsregistret.
8. Arbetarsolidaritets verksamhetsår sträcker sig från kongress till kongress.
§ 3 Medlemskap
1. Medlem är den som ställer sig bakom förbundets program och stadgar, verkar
för dess politik samt betalt medlemsavgiften.
2. Person som är medlem i annan organisation av politisk karaktär och som ej
verkar i en politisk närstående riktning kan ej vara eller bli medlem i förbundet.
3. Varje medlem i förbundet har yttrande-, förslags- och rösträtt på egen klubbs
medlemsmöte. Varje medlem skall få kallelse till klubbmöten och kongress, är
valbar till alla uppdrag inom förbundet och har motionsrätt till kongressen.
4. Kongressen fastställer medlemsavgiftens storlek. Kongressen beslutar om hur
stor andel av denna som tillfaller stridsfonden.
5. En medlem i Arbetarsolidaritet kan uteslutas om hon eller han aktivt försöker
motarbeta och skada förbundet, till exempel genom att aktivt motarbeta genomförandet av stadgeenligt fattade beslut på annat vis än att stadgeenligt
försöka ändra dem.
6. Uteslutning av medlem kan beslutas av förbundsstyrelsen med minst 3/4-majoritet. Den berörde och hans eller hennes klubb skall ges tillfälle att yttra sig då
uteslutning diskuteras. Verkställt beslut meddelas berörd medlem och dennes
klubb.
§ 4 Klubb
1. Förbundets lokalavdelningar består av klubbar som baseras på ort och skall
använda beteckningen ”Arbetarsolidaritet” följt av ortsnamn. När medlemsantalet på en ort överstiger 3 personer bildas en klubb och när medlemsantalet
på en ort överstiger trettio skall klubben delas upp i två självständiga klubbar
för att främja demokrati och kreativitet. Dessa klubbar antar då ett tillägg i
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namnet baserat på geografiskt läge på orten. Exempelvis Norra, Södra, Östra,
Västra eller Centrala.
2. Klubbarna skall bedriva utåtriktad verksamhet samt medlemsmöten och självstudier. De utformar självständigt verksamheten utifrån de lokala förutsättningarna och på grundval av förbundets politiska program och stadgar.
3. En klubb som efter upprepade påstötningar inte fullgör de skyldigheter som
stadgarna föreskriver, inte handlar i enlighet med antaget politiskt program
eller under en längre tid varit passiv kan läggas ner. Beslut i sådant fall fattas
av förbundsstyrelsen.
§ 5 Kongress
1. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ.
2. En förbundskongress hålls varje år och är föreningens årsmöte. Kongress hålls
varje år under september månad. Kongressen beslutar om vilken lokalklubb som
anordnar nästföljande kongress.
3. Kallelse till kongress skall sändas ut till medlemmarna och klubbarna minst 6
veckor före kongressen äger rum.
4. Tillträde till kongressen har medlemmar, styrelsens ledamöter, suppleanter, revisorer, valberedning och av förbundsstyrelsen särskilt inbjudna gäster.
5. Förslag till dagordning för kongressen, förslag i program- och stadgefrågor samt
förslag till kongressdokument skall tillställas medlemmar och klubbar senast 2
veckor före kongressen.
6. Motionsrätt till kongress har klubb och enskild medlem. Motioner skall vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast 3 veckor före kongressen äger rum.
7. Kongressen skall behandla politiskt program, stadgefrågor, verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse, förslag till verksamhetsplan, inkomna motioner, revisorernas berättelse, frågan om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen.
8. Kongressen väljer i skilda val förbundsordförande, kassör och sekreterare samt
minst ytterligare fyra ledamöter till förbundsstyrelsen. Minst 2 suppleanter skall
också väljas till förbundsstyrelsen samt en revisor, en revisorssuppleant och valberedning.
9. Valberedningen förbereder och lägger förslag i valet av förbundsordförande,
kassör, sekreterare och övriga ledamöter i förbundsstyrelse samt revisorer. Förbundsstyrelsen förbereder och lägger förslag i valet av valberedning.
10. Förbundsstyrelsen kan kalla till extra kongress. Extra kongress skall dessutom
sammankallas om minst 1/3 av medlemmarna eller hälften av klubbarna begär
detta.
11. Kallelse till extra kongress skall sändas ut till alla medlemmar och klubbar minst
en månad innan den extra kongressen äger rum.
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12. Kongressprotokoll skall finnas tillgängligt och justerat senast 1 månad efter
kongressen.
§ 6 Förbundsstyrelsen
1. Förbundsstyrelsen utgör förbundets politiska och organisatoriska ledning mellan
kongresserna.
2. Stridsfonden
Förbundsstyrelsen förvaltar Stridsfonden vilken även genomgår revision av förbundets revisor. Alla pengar som kommer till fonden skall oavbrutet gå till dess
verksamhet och inte till någon som helst administration. Fondens verksamhet
består av att dela ut ett årligt pris men även att vid behov dela ut ekonomiskt
stöd. Vem/vilka som kan få detta stöd beslutas av kongressen och däremellan av
förbundsstyrelsen, som först inhämtat medlemmarnas åsikter och beaktat dessa.
Om Förbundet Arbetarsolidaritet skulle upphöra att existera enligt § 9 skall
Stridsfonden drivas vidare om intresse finns, annars skall fondens resurser tillfalla den/dem som senast mottagit priset arbetare till arbetare
§ 7 Antagande av program
1. Stadgar och politiskt program antas av kongressen.
2. Dokument som antas av förbundsstyrelsen skall föregås av diskussioner bland
medlemmarna, baserade på underlag från förbundsstyrelsen.
§ 8 Stadgeändring
1. Stadgeändring kan endast göras på kongress och kräver minst 3/4-majoritet.
2. Kongressbeslut i stadgefrågor träder omedelbart i kraft.
§ 9 Förbundets upplösande
1. Klubb kan upplösas efter beslut i förbundsstyrelsen efter samråd med berörd
klubb. Om klubben upplöses tillfaller dess tillgångar förbundet.
2. Förbundet kan endast upplösas om minst 5/6 av förbundets medlemmar genom
allmän omröstning så beslutar.
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