Stadgar för Riksförbundet M Sverige
Antagna vid ordinarie kongress 2020. Gäller från 3 oktober 2020.

1 kap. Ändamål
Riksförbundet M Sverige (nedan kallat M Sverige) är en obunden konsumentorganisation för
landets bilister.
M Sverige står för en långsiktigt hållbar, säker och tillgänglig mobilitet.
M Sverige driver för medlemmarna och organisationen viktiga frågor genom aktiv
opinionsbildning bland politiker, samhällsorganisationer och näringsliv, nationellt och
internationellt.
M Sverige bedriver rådgivning, kommersiell verksamhet samt tillhandahåller förmåner, utbildning,
tjänster, service och medlemsaktiviteter i syfte att ge medlemmar och kunder största nytta och
utbyte.
2 kap. Medlemskap och utträde
2.1 Medlemskap
Medlemmarna utgör basen för M Sverige. Medlem är den fysiska eller juridiska person som ställer
sig bakom förbundets ändamål och som har betalat fastställd medlemsavgift.
I ett familjemedlemskap ingår upp till fem medlemmar i ett hushåll, som är folkbokförda på
samma adress och har fyllt 15 år.
Medlemskap beviljas av styrelsen, eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Styrelsens
beslut kan inte överklagas.
Hedersmedlem utses av kongressen på förslag av förbundsstyrelsen.
2.2 Utträde
Medlem som önskar utträda ur M Sverige ska skriftligen anmäla detta till förbundet och anses
därmed omedelbart ha lämnat organisationen.
Medlem som trots minst tre påminnelser, varvid den sista påminnelsen särskilt ska erinra om
följden av utebliven betalning, inte har betalat beslutade avgifter inom tre månader från
förfallodagen ska anses ha begärt sitt utträde ur M Sverige.
3 kap. Organisation
M Sverige är organiserat enligt följande:
Kongressen
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ.
Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna och leder
verksamheten.
Arbetsutskott
Arbetsutskott har till uppgift att bereda och handlägga de ärenden som förbundsstyrelsen delegerar
dit.

Verkställande direktör
Verkställande direktör utses av förbundsstyrelsen och leder den löpande verksamheten i enlighet
med direktiv från förbundsstyrelsen.
Klubbar och lokalavdelningar
Klubbar och lokalavdelningar bedriver regional och lokal verksamhet.
4 kap. Kongressen
4.1 Kongress
Kongressen är M Sveriges högsta beslutande organ. Med ”kongress” avses i dessa stadgar ordinarie
kongress och extra kongress.
Kongress ska genomföras årligen före maj månads utgång. Vid extraordinära händelser som M
Sverige inte råder över, kan kongressen skjutas upp men ska arrangeras snarast möjligt under
innevarande år.
Kongressen består av 85 valda kongressledamöter samt förbundsstyrelsens valda ledamöter.
På kongress (ojämna år) hanteras de ärenden som anges i punkterna 1 t o m 11 i avsnitt 4.4 nedan.
På kongress (jämna år) behandlas, förutom punkterna 1–11, även punkterna 12 t o m 17.
4.2 Rösträtt
Rösträtt vid kongress tillkommer valda kongressledamöter samt ledamöterna av förbundsstyrelsen.
Varje röstberättigad har en röst. Kongressens beslut fattas med enkel majoritet om inte annat
anges i stadgarna. Vid lika röstetal avgör lotten enligt ett förfarande som bestäms av kongressens
ordförande.
Beslut vid kongressen fattas genom öppen omröstning utom vid personval då beslut fattas genom
sluten omröstning. Vid sluten omröstning ska valsedeln uppta lika många namn som valet avser.
Ledamot av förbundsstyrelsen får inte delta i beslut om förbundsstyrelsens ansvarsfrihet eller vid
personval.
4.3 Kallelse m m
Alla medlemmar har rätt att efter skriftlig anmälan närvara som åhörare vid kongress. Anmälan ska
inkomma till förbundsstyrelsen senast 30 dagar före ordinarie kongress. Åhörare har inte rösträtt
eller talerätt.
Tid, plats och form för kongress fastställs av förbundsstyrelsen. Senast tio veckor före ordinarie
kongress ska kongressens ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter erhålla skriftlig kallelse.
Senast 20 dagar före ordinarie kongress ska ledamöterna erhålla förslag till dagordning och
underlag för de ärenden som avses bli behandlade enligt dagordningen.
4.4 Ärenden vid kongress
Vid ordinarie kongress ska följande ärenden behandlas, dock behandlas punkterna 12 t o m 17
endast jämna år.
1. Val av funktionärer
a. Protokollförare
b. Ordförande och vice ordförande

c. Två ledamöter som tillsammans med ordförande och vice ordförande ska justera
protokollet samt tillika vara rösträknare.
2. Upprop
3. Fråga om kongressen blivit behörigen kallad.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Styrelsens redovisning av verksamheten inklusive resultat- och balansräkning för
verksamhetsåret.
6. Behandling av revisorernas berättelser.
7. Fastställande av resultat- och balansräkningar.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Information om kommande verksamhetsår.
10. Frågor väckta av styrelsen (propositionsbehandling).
11. Fastställande av högsta årliga medlemsavgift.
12. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer och andra förtroendevalda
funktionärer.
13. Val av förbundsstyrelse
a. Ordförande väljs för två år
b. Vice ordförande väljs för två år
c. Övriga ledamöter väljs för två år
14. Val för två år av tre revisorer jämte ersättare.
15. Fastställande av instruktion för valberedningen.
16. Val av valberedning
a. Ordförande för två år
b. Vice ordförande för två år
c. Övriga ledamöter och suppleanter väljs för två år
17. Frågor skriftligen väckta av medlemmar (motionsbehandling) enligt 8 kap nedan (endast
jämna år).
4.5 Tillhandahållande av kongresshandlingar
Senast två veckor före kongress ska samtliga kongresshandlingar, såsom kallelse, förslag till
dagordning, styrelsens årsredovisning, revisionsberättelse, motioner (jämna år) och valberedningens
förslag enligt 6 kap, finnas tillgängliga för medlemmarna på M Sveriges hemsida.
Förslag om ändring av stadgar ska dock vara tillgängligt i sin helhet från och med tidpunkten för
kallelsen.
Kopior av handlingarna skickas till medlem som begär det och uppger sin adress.

4.6 Extra kongress
Extra kongress kan sammankallas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till
extra kongress om styrelsen mottagit en begäran från samtliga revisorer, alternativt från minst 20
procent av valda ordinarie kongressledamöter. Begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för
begäran.
Om förbundsstyrelsen mottagit en begäran om extra kongress ska den snarast möjligt kalla till
sådan kongress, som ska hållas senast två månader från tidpunkten för begäran.
Vid extra kongress ska kallelse och förslag till dagordning skickas till kongressledamöterna samt
förbundsstyrelsens ledamöter senast sju dagar före kongressen. Senast sju dagar före extra
kongress ska även samtliga möteshandlingar finnas tillgängliga på så sätt som anges i avsnitt 4.5
ovan.
Medlem som önskar närvara som åhörare vid extra kongress ska anmäla detta inom den tid som
anges i kallelsen. Åhörare har inte rösträtt eller talerätt.
Vid extra kongress får – förutom punkterna 1–4 i avsnitt 4.4 ovan – endast beslutas i den eller de
frågor som föranlett att kongressen har sammankallats.
5 kap. Val till kongressen
5.1 Valkretsar och mandat
För val av ledamöter till kongressen indelas landet i valkretsar som motsvarar riksdagsvalkretsarna.
Fördelningen av mandaten baseras på medlemsantalet i respektive valkrets den 31 juli det år när
val ska äga rum.
Fördelningen mellan valkretsarna av de 85 kongressledamöterna sker enligt den av riksdagen vid
var tid beslutade metoden för mandatfördelning i riksdagsval (jämkade uddatalsmetoden).
Valkrets som med denna metod inte tilldelas ett mandat i kraft av antalet medlemmar, erhåller ett
garantimandat. Garantimandat tas från sist fördelade mandat.
5.2 Valbar som kongressledamot
Medlem i M Sverige som fyllt 18 år, kan nomineras som kongressledamot i den egna valkretsen.
Valbar är den som nominerats och förklarat sig beredd att delta i val samt inkommit med en
presentation vilken ska finnas tillgänglig för de röstberättigade i samband med att de avger sin röst.
Medlem har vid val av kongressledamöter inom sin valkrets en röst.
Kongressledamot väljs i fallande ordning baserat på resultatet av val till kongress. Icke valda
kandidater väljs i fallande ordning till ersättare för ledamot.
Ledamot till kongress väljs för en tid av två år.
5.3 Avgång
Den kongressledamot,
• som inte längre är medlem i förbundet,
• avflyttar från valkretsen,
• väljs till ledamot i förbundsstyrelsen eller,
• väljs till ledamot i dess hel- eller delägda företag eller,
• avsäger sig uppdraget,
är inte längre kongressledamot.

Samma gäller kongressledamot som anställs i, kommer i ett anställningsliknande förhållande till
eller i större utsträckning utför förvärvsarbete för förbundet eller dess hel- eller delägda företag.
Vid avgång av kongressledamot väljs ersättare i fallande ordning som ledamot för resterande
valperiod.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att val till kongressen genomförs.
6 kap. Val till förtroendeuppdrag
6.1 Förslag till val
Alla medlemmar har rätt att framföra förslag till de val till förtroendeuppdrag i M Sverige som ska
förrättas vid kongress. Det vill säga, val av förbundsstyrelse, revisorer och valberedning. Skriftligt
förslag ska ha inkommit till förbundets huvudkontor senast den 31 januari. Sker val vid extra
kongress har medlem rätt att senast två veckor före datum för extra kongress inkomma med
förslag.
6.2 Valbar för förtroendeuppdrag
Valbar för förtroendeuppdrag är sådan medlem i M Sverige som har fyllt 18 år, och har nominerats
av valberedningen eller av medlem samt förklarat sig beredd att åta sig uppdraget. Valbar är även
förtroendevald som skriftligen förklarat sig beredd att bli omvald.
Valbar till förtroendeuppdrag är endast den som är mantalsskriven i Sverige och har genomgått
vandelsprövning i enlighet med de instruktioner som förbundsstyrelsen fastställt.
För medlem som redan innehar ett förtroendeuppdrag i förbundet föreligger hinder att för samma
tid väljas till ytterligare förtroendeuppdrag.
Senast 20 dagar före kongress ska kongressledamöterna erhålla valberedningens förslag,
tillsammans med en likvärdig presentation av valbara kandidater. Vid val som sker vid extra
kongress erhålls presentationerna senast sju dagar före kongressen.
Om av valberedningen föreslagen kandidat avsäger sig sin nominering innan val har skett ska
valberedningen inkomma med nytt förslag i den mån detta kan ske inom ramen för dessa stadgar.
6.3 Jäv
Den som innehar ett förtroendeuppdrag inom M Sverige får inte komma i ett anställningsliknande
förhållande till, utföra förvärvsarbete för M Sverige eller dess dotterföretag, eller på annat sätt
försätta sig i en situation som riskerar att rubba förtroendet för den förtroendevaldes opartiskhet
eller annars utgör intressekonflikt. I sådant fall ska den förtroendevalde frivilligt, eller på anmodan
av förbundsstyrelsen, omgående avsäga sig förtroendeuppdraget.
7 kap. Valberedning
Valberedningen ska bestå av ordförande, vice ordförande, tre ledamöter och tre suppleanter.
Ledamot till valberedningen väljs för en tid av två år.
Valberedningen har till uppgift att under det kommande året bereda och nominera kandidater som
är lämpliga för förtroendeuppdrag inom M Sverige samt tillse att vandelsprövning sker enligt 6
kap.
Kongressen fastställer förbundsstyrelsens förslag till Instruktion för valberedningen.
Valberedningen ansvarar även för att valen av kongressledamöter genomförs..
Valberedningen sammanträder på kallelse av valberedningens ordförande.

8 kap. Motioner
Alla medlemmar har rätt att, till sådan kongress som hålls jämna år, väcka skriftlig fråga, s.k.
motion.
Förbundsstyrelsen ska inför kongressen yttra sig över inkomna motioner.
Motion ska ha inkommit till förbundets huvudkontor senast den 31 januari.
Senast 20 dagar före kongress, ska kongressledamöterna erhålla medlemmarnas motioner och
förbundsstyrelsens yttranden däröver.
Motionär har vid kongress rätt att yttra sig med anledning av att egen motion behandlas.
9 kap. Förbundsstyrelsen
9.1 Styrelsens ledamöter
Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande samt ytterligare sex av kongressen valda
ledamöter.
Ledamöter i förbundsstyrelsen väljs för en mandatperiod om två år.
Styrelsens ordförande och vice ordförande utses vid kongress för en period om två år.
9.2 Styrelsemöten
Förbundsstyrelsen sammanträder minst två gånger per halvår på kallelse av förbundsordföranden
eller då minst fyra styrelseledamöter skriftligen så begär.
Förbundsstyrelsen är beslutför då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Som förbundsstyrelsens beslut gäller den mening som biträds av minst hälften av det närvarande antalet
förbundsstyrelseledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
9.3 Firmateckning
M Sveriges firma tecknas av förbundsstyrelsen och av den person eller de personer i förening som
styrelsen bestämmer.
9.4 Verkställande direktör
Förbundsstyrelsen ska anställa en verkställande direktör som ska ansvara för den löpande
förvaltningen av M Sveriges verksamhet i enlighet med förbundsstyrelsens direktiv.
Verkställande direktören är ständigt adjungerad till förbundsstyrelsen.
9.5 Styrelsens förvaltningsuppdrag
Förbundsstyrelsen leder M Sveriges verksamhet och ansvarar för förbundets organisation och
förvaltningen av dess angelägenheter.
Det åligger förbundsstyrelsen att, utöver vad som framgår av andra punkter i dessa stadgar, särskilt
• tillse att dessa stadgar och i övrigt bindande regler för M Sverige och beslut följs,
• verkställa beslut fattade av kongress,
• planera, leda och fördela arbetet inom förbundet, omfattande även utseende av utskott
och kommittéer,
• årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och – i förekommande fall –
instruktioner för utskott och kommittéer,
• ansvara för och förvalta förbundets medel,
• förbereda kongresser,
• utse ledamot med uppgift att företräda andelsinnehav i hel- eller delägda bolag, samt
• på kongress lämna information om verksamheten i sådana bolag.

10 kap. Arbetsutskott
Förbundsstyrelsen väljer inom sig ett arbetsutskott som består av ordförande, vice ordförande och
ytterligare en styrelseledamot. Arbetsutskottet ska bereda och handlägga de ärenden som
förbundsstyrelsen delegerar dit.
11 kap. Klubbar och lokalavdelningar
M Sveriges klubbar och lokalavdelningar bedriver verksamhet i överrensstämmelse med
förbundets ändamål.
Förbundsstyrelsen fastställer normalstadgar för klubbarna samt beslutar om eventuella avsteg från
normalstadgarna. Övriga förhållanden mellan M Sverige och respektive klubb eller lokalavdelning
regleras i avtal.
12 kap. Protokoll
Beslutsprotokoll ska föras vid kongress samt vid styrelse- och valberedningssammanträden.
13 kap. Räkenskapsår
M Sveriges räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Senast 30 dagar före kongress där
årsredovisningen ska behandlas ska föregående års räkenskapshandlingar och protokoll överlämnas
till revisorerna.
Efter granskning ska revisorerna avge revisionsberättelse.
14 kap. Revisorer
M Sveriges förvaltning och räkenskaper granskas av tre revisorer. För envar av dessa ska finnas en
ersättare. Minst en av revisorerna och dennes ersättare ska vara auktoriserad.
Revisorerna och deras ersättare väljs på två år av kongressen. Revision ska ske enligt god
revisionssed.
Revisorerna ska upprätta en skriftlig arbetsordning i samråd med förbundsstyrelsen.
15 kap. Medlemsavgifter
Kongressen fastställer den högsta medlemsavgiften. Förbundsstyrelsen äger rätt att inom ramen
för detta besluta om olika nivåer på avgiften samt fördelning till klubbarna.
Erlagd medlemsavgift återbetalas inte.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
16 kap. Uteslutning, avstängning och varning
16.1 Uteslutning
Medlem, som bryter mot dessa stadgar, eller som uppenbart motarbetar M Sverige eller på annat
sätt riskerar att skada förbundet eller dess medlemmar, kan uteslutas. Beslut härom fattas av
förbundsstyrelsen. För beslut om uteslutning krävs att minst två tredjedelar av de närvarande
styrelseledamöterna biträder beslutet.
16.2 Avstängning
Styrelsen får i fall som anges i 16.1 istället besluta om avstängning för viss tid. Sådan tidsbegränsad
avstängning får som längst omfatta 60 på varandra följande månader från beslutsdagen.
Medlemmen är under avstängning inte valbar för förtroendeuppdrag inom M Sverige och får inte
på annat sätt representera förbundet eller dess medlemmar.

16.3 Varning
Om skäl för uteslutning eller avstängning inte föreligger får förbundsstyrelsen meddela en skriftlig
varning.
16.4 Beslut
Fråga om uteslutning, avstängning eller varning får inte avgöras förrän medlemmen getts tillfälle
att yttra sig i ärendet.
I beslut om uteslutning, avstängning eller varning ska skälen redovisas.
17 kap. Ändring av stadgar
Beslut om ändring av dessa stadgar kan beslutas av kongress med minst två tredjedelars majoritet.
Stadgeändring kan också beslutas med enkel röstmajoritet vid två på varandra följande kongresser
med minst sex månaders mellanrum, varav minst en ska vara ordinarie kongress.
18 kap. Upplösning
För beslut om upplösning av M Sverige krävs minst tre fjärdedelars majoritet vid två på varandra
följande kongresser med minst sex månaders mellanrum, varav minst en ska vara ordinarie
kongress.
I kallelse till kongress som har att behandla fråga om förbundets upplösning ska förslag lämnas om
hur styrelsen ska förfara med förbundets tillgångar.
Beslutet om förbundets upplösning ska även innefatta beslut om antingen att förbundets tillgångar
ska föras över till en av förbundet nybildad stiftelse eller att tillgångarna ska föras över till en annan
medlemsstyrd organisation med ett syfte som motsvarar förbundets. Medlem har följaktligen inte
rätt till del i förbundets behållning eller egendom vid upplösning av förbundet.
19 kap. Meddelanden
Meddelanden till medlem, såsom beslut, kallelser till kongress, påminnelser och anmaningar, ska
ske genom e-post eller annan digital brevlåda till medlemmens senast uppgivna e-postadress eller
motsvarande enligt medlemsmatrikeln. För medlem som inte uppgivit någon e-postadress skickas
brev per post. Därutöver hålls meddelanden, vid behov, tillgängliga för medlemmar på M Sveriges
hemsida.
Dessa stadgar är fastställda vid Riksförbundet M Sveriges kongress den 3 oktober 2020.

