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Förbundets stadgar 
(Antagna av årskongressen 2016-04-23) 

 
 
 

 § 1 Ändamål 
Sveriges Aktiesparares Riksförbund – Aktiespararna – är en oberoende intresse-

organisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande i marknadsnoterade aktier, 

aktiefonder och andra aktierelaterade värdepapper. 

 

Förbundets uppgift är att för medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för 

sparande i marknadsnoterade aktier, aktiefonder och andra aktierelaterade värdepapper. 

 
 § 2 Medlemskap 

Medlem är varje fysisk person som ställer sig bakom förbundets syften och har erlagt 

fastställd medlemsavgift. 

 

 Medlem i förbundet är också den som är medlem i Sveriges Unga Aktiesparares 

Riksförbund.  

 

 Medlem som bor inom viss lokalavdelnings område tillhör normalt denna lokalavdelning. 

 

Medlem som uppenbart skadat förbundets verksamhet kan uteslutas. Sådant beslut får 

fattas av styrelsen om minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna biträder 

beslutet. I övrigt gäller för beslutsförhet de regler som föreskrivs i § 6 moment 3.  

 
§ 3 Organisation och förbundsorgan 

 Förbundets verksamhetsår är kalenderår.  

 

Förbundet är organiserat i lokalavdelningar, regioner och ett centralt förbundskansli. 

 

Förbundets verksamhet utövas genom 

 

a) Kongress 

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. 

 

 b) Förbundsstyrelse 

 Förbundsstyrelsen, som har sitt säte i Stockholm, ansvarar för förbundets organisation 

och förvaltningen av förbundets angelägenheter. 

 

 c) Förbundskansli 

Förbundskansliet, vars arbete leds av en av förbundsstyrelsen utsedd verkställande 

direktör, handlägger den löpande förvaltningen i enlighet med direktiv från styrelsen eller 

den styrelsen utser. 

 

d) Lokalavdelning 

Lokalavdelningen är förbundets organ för verksamheten inom särskilt geografiskt 

avgränsat område, som fastställs av styrelsen. Närmare bestämmelser om lokalavdelnings 

uppgift och ansvar framgår av § 7. 
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e) Regionkonferens 

Regionkonferens är ett forum för samråd och åsiktsutbyte rörande förbundets verksamhet. 

Regionkonferens ska nominera ledamot och suppleant i förbundets valberedning på sätt 

som anges i §8. 

 

 f ) Valberedning 

Valberedningens uppgift är att framlägga förslag till val med mera på kongress i de frågor 

som anges i § 9. 

 

 g) Revisorer 

 Revisorernas uppgift är att granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 

 
 § 4 Tidskrift 
 Tidskriften Aktiespararen är organ för förbundet. 

  
 § 5 Kongress 

Moment 1 
Ordinarie kongress ska hållas varje år och senast under maj månad. Extra kongress kan 

hållas för behandling och beslut i särskild fråga. 

 

Moment 2 
Förbundsstyrelsen kallar till ordinarie kongress. Kallelse till ordinarie kongress ska 

utfärdas under december månad året före kongressåret eller under januari månad under 

kongressåret och kungöras i Aktiespararen. Kongressombud kallas dessutom per post 

eller e-post minst en månad före kongressen. De ärenden som alltid ska behandlas på 

ordinarie kongress framgår av Moment 8. Om kongressen ska behandla fråga avseende 

ändring av dessa stadgar ska detta anges i kallelsen. 

 

Extra kongress sammankallas då förbundsstyrelsen så finner påkallat eller då minst en 

tredjedel av lokalavdelningarna så begär. Kallelse till extra kongress ska ske minst en 

månad före densamma genom tidningen Aktiespararen och per post eller e-post till 

kongressombuden. I kallelsen ska anges det eller de ärenden som ska behandlas. 

 

 Moment 3 
Kongressen består av 200 ombud samt ledamöterna i förbundsstyrelsen. 

 

Lokalavdelning har rätt att utse ett kongressombud. Om antalet lokalavdelningar inte 

uppgår till 200 har de största lokalavdelningarna rätt att i fallande storleksordning utse 

ytterligare ett kongressombud intill dess antal ombud uppgår till 200. Antalet medlemmar 

den 31 oktober året före kongressår ligger till grund för jämförelsen mellan 

avdelningarna. Kongressombuden och en suppleant för varje kongressombud utses 

årligen av lokalavdelningarna. Lokalavdelning ska meddela förbundskansliet namnen på 

utsedda personer senast under januari. 

 

Moment 4 
Vid kongress har varje ombud samt ledamot av förbundsstyrelsen förslagsrätt och rösträtt. 

Röstning med fullmakt eller genom ombud är inte tillåten. Vid lika röstetal avgör lotten. 

Omröstning är öppen såvida inte annat beslutas av kongressen. Förbundsstyrelsens leda-

möter äger ej rösträtt ifråga om ansvarsfrihet och val av förbundsstyrelse. 

 

Moment 5 

Vid kongress äger förbundets samtliga medlemmar närvaro- och yttranderätt. Kongressen 

kan dock besluta om enskild överläggning i särskild fråga. 
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Moment 6 
Motion till ordinarie kongress kan väckas av regionkonferens, lokalavdelning eller 

enskild medlem. Motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 december året 

före det år som ordinarie kongress äger rum. 

 

Moment 7 
 Senast 14 dagar före ordinarie kongress ska förutom förslag till föredragningslista, 

verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, motioner med 

förbundsstyrelsens förslag till beslut samt valberedningens förslag finnas tillgängliga på 

förbundskansliet och tillställas kongressombuden. 

 

Moment 8 
Vid ordinarie kongress ska följande frågor behandlas: 

 

 a) val av ordförande, inom eller utom kretsen av röstberättigade, att leda förhandlingarna 

 

 b) anmälan om förbundsstyrelsens val av sekreterare att föra protokoll vid kongressen 

 

c) fastställande av röstlängd 

 

d) val av tre justeringsmän tillika rösträknare 

 

 e) fastställande av föredragningslista 

 

f) fråga huruvida kongressen blivit behörigen sammankallad 

 

g) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen 

och koncernrevisionsberättelsen  

 

 h) fråga om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen 

och koncernbalansräkningen 

 

i) beslut om disposition av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

 

 j) fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter och verkställande direktören  

 

k) fastställande av medlemsavgifter 

 

l) behandling av inkomna motioner, förslag till beslut från förbundsstyrelsen samt beslut i 

anledning härav 

 

m) fastställande av antalet styrelseledamöter 

 

n) fastställande av arvoden till förbundsstyrelse, revisorer och valberedning 

 

o) val av förbundsordförande för perioden fram till ordinarie kongress hållits andra året 

efter valet; vid uppkommande vakans under mandatperiodens första år blir av styrelsen 

utsedd förste vice ordförande förbundsordförande fram till nästa kongress då ny 

förbundsordförande väljs för en period av två år 

 

p) val av högst sex styrelseledamöter för perioden fram till dess nästa ordinarie kongress 

hållits andra året efter valet; vid uppkommande vakans under mandatperiodens första år 

väljs ny ledamot för mandatperiodens andra år 

q) val av två revisorer och suppleanter för dessa fram till dess nästa ordinarie kongress 

hållits 
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 r) val av valberedning bestående av en person och personlig suppleant för denne från 

varje region samt - som ordförande i valberedningen - ytterligare en person  

 

 

Moment 9 

Förbundskongress har att besluta om eventuell nedläggning eller avyttring av väsentlig  

tillgång i förbundet eller i av förbundet direkt eller indirekt ägt dotterbolag. Med väsentlig 

tillgång avses Aktieinvest FK AB, Aktieinvest Fonder AB och tidningen Aktiespararen .  

 

 

§ 6 Förbundsstyrelsen 
Moment 1 
Förbundsstyrelsen består av lägst 11 och högst 14 ledamöter. Förbundsordföranden och 

lägst 8 och högst 11 ledamöter utses av kongressen. Därtill kommer ordföranden och vice 

ordförande i Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund. Förbundsstyrelsen väljer inom 

sig en eller två vice ordförande. 

Moment 2 
Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ mellan ordinarie kongresser.  

 

Det åligger förbundsstyrelsen  

 

att verkställa kongressbeslut 

 att besluta i frågor som ej bedöms erfordra kongressbeslut 

att godkänna bildandet av lokalavdelning och besluta om lokalavdelnings    

     upplösning 

att fastställa varje lokalavdelnings geografiska område 

att bestämma ramarna för lokalavdelningarnas verksamhet 

att i det fall lokalavdelning efter förbundsstyrelsens medgivande bedriver   

     ekonomisk verksamhet tillse att denna verksamhet granskas 

att besluta om landets indelning i regioner 

att förvalta förbundets tillgångar 

att utse firmatecknare 

att årligen avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, vilken   

     skall ställas till revisorernas förfogande  

att upprätta budget och verksamhetsplan  

att årligen fastställa arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande    

     direktören 

att yttra sig över till kongress inkomna motioner 

att i övrigt verka för förbundets ändamål. 

 

Moment 3 
Styrelsens ordförande ska se till att sammanträden hålls när det behövs. Styrelsen ska 

alltid sammankallas om en styrelseledamot eller den verkställande direktören begär det. 

Förbundsstyrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som 

styrelsens beslut gäller det som biträds av minst hälften av de närvarande ledamöterna, 

dock minst en tredjedel av förbundsstyrelsen. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst 

utom vid val då lotten avgör. 

 

Moment 4 
Förbundsstyrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska handlägga de 

ärenden som förbundsstyrelsen delegerar till arbetsutskottet. 

 

Moment 5 

Förbundsstyrelsen äger vid behov utse kommittéer att bereda och handlägga särskilda 

frågor. Förbundsstyrelsen har att fatta beslut om ersättning till sådana kommittéer, dock 

högst till sådant belopp och enligt de riktlinjer som av kongressen fastställts för 
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valberedningen. Styrelsen äger dock fatta beslut om arvode utan dessa inskränkningar till 

andra kommittéledamöter än de som är ledamöter i förbundsstyrelsen, anställda i 

förbundet eller anställda i något aktiebolag som Aktiespararna äger.  

 

Förbundsstyrelsens rätt att fastställa arvoden till styrelseledamöter i Aktieinvest FK och 

Aktieinvest Fonder omfattas inte av denna paragraf (§6 Moment 5). 

 

 
§ 7 Lokalavdelningar 
Moment 1 
I varje kommun eller annat lämpligt område bildar medlemmar en lokalavdelning, där de 

tillsammans arbetar för förbundets ändamål och uppgifter. Lokalavdelning utgör del av 

förbundet. Arbetet i lokalavdelningen ska ledas av en ledningsgrupp bestående av minst 

tre personer. 

 

Moment 2 
 Det åligger ledningsgruppen 

att kalla medlemmarna till årsmöte som skall äga rum senast under januari  

att kalla medlemmarna till ytterligare minst två möten per år samt 

att utse lokalavdelningens representanter vid regionkonferens. 

 

Vid årsmötet ska val ske av ledningsgrupp, kongressombud med suppleanter samt 

valberedning. Årsmötet har rätt att uppdra åt ledningsgruppen att utse kongressombud 

med suppleant. I det fall lokalavdelning efter förbundsstyrelsens medgivande bedriver 

självständig ekonomisk verksamhet ska revisor jämte suppleant för denne utses. 

 

 Kallelse till årsmöte ska ske på av lokalavdelningens årsmöte beslutat sätt. 

Om så erfordras kan förbundsstyrelsen kalla medlemmarna i lokalavdelning till årsmöte 

vid tidpunkt som förbundsstyrelsen beslutar. 

 

Moment 3 
Om Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund bedriver verksamhet inom lokalavdel-

ningens område skall representant för denna organisation beredas möjlighet att ingå i 

ledningsgruppen. 

 
§ 8 Regionkonferenser 
Förbundsstyrelsen kallar år före kongressår till regionkonferens för varje region. Denna 

ska hållas före utgången av oktober. I kallelsen ska anges hur många representanter varje 

lokalavdelning skall utse. Konferensen förbereds av förbundsstyrelsen eller den 

förbundsstyrelsen utser. Regionkonferens ska avge förslag till en ledamot samt personlig 

suppleant för denne att ingå i förbundets valberedning. 

 
§ 9 Valberedning 
Valberedningens uppgift är att framlägga förslag till förbundsordförande och övriga 

styrelseledamöter i förbundet, förslag till revisorer och revisorssuppleanter, förslag till 

arvoden för dessa, förslag till mötesordförande vid kongressen, förslag till ordförande i 

valberedningen samt förslag till arvode för valberedningen.  

 

 Valberedningen skall vara representerad vid varje regionkonferens. 

 
§ 10 Revisorer 
Ordinarie kongress väljer för tiden intill dess nästa ordinarie kongress hållits två revisorer 

och två personliga suppleanter. Den ena revisorn liksom dennes suppleant skall vara 

auktoriserad. 

 
§ 11 Stadgeändring 
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 Stadgeändring kan beslutas vid ordinarie kongress om minst två tredjedelar av antalet 

närvarande röstberättigade därom förenar sig. Stadgeändring kan också beslutas med 

enkel röstmajoritet vid två på varandra följande ordinarie kongresser. 

 
§ 12 Upplösning 
För beslut om förbundets upplösning erfordras tre fjärdedels majoritet av de närvarande 

vid två på varandra följande kongresser, med minst sex månaders mellanrum, varav minst 

en ordinarie. I kallelse till kongress som har att behandla fråga om förbundets upplösning 

ska förslag lämnas om hur styrelsen ska förfara med förbundets tillgångar. 


