Riksföreningen Grunden Sverige
Stadgarnas tillämpning
Instruktioner för tillämpning av stadgar för Riksföreningen Grunden Sverige.
Framvuxna av hävd från grundandet och slutligt stadfästa på digital kongress 21/5 2023

§1

Föreningens namn
Lokalföreningens namn behöver inte innefatta ordet ”Grunden” men bör i så fall
innefatta en formulering på temat ”en del av Riksföreningen Grunden”.

§1.2 Religiös och partipolitisk obundenhet
Riksföreningen och lokalföreningarna skall vara oberoende från organisationer som är
religiösa eller partipolitiska. Det i sig utesluter inte samverkan i sak kring enskilda
frågor, med religiösa eller partipolitiska organisationer delar Grundens åsikter.
Det är oförenligt med stadgarna, att samverka med organisationer, vars värderingar
bygger på en rasistisk eller transofobisk grundsyn.

§2c

Ekonomisk verksamhet
Förbudet gäller även för lokalföreningar och LS. Varken lokalförening eller LS får
alltså bedriva eller engagera sig i verksamhet eller i ekonomiska affärer som bryter
mot föreningens mål eller som kan äventyra föreningens verksamhet, ekonomi och
ägodelar. Varken lokalförening eller LS får bedriva verksamhet, inklusive ekonomisk
verksamhet, på ett sådan sätt att det inskränker någon medlems möjlighet att ha
förtroendeuppdrag i föreningen.

§3

Medlemmar
Personer som delar Grundens idéer och mål och som är medlemmar i en lokalförening,
men som inte har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är sympatisörsmedlemmar.
Råder det delade meningar om huruvida en viss person har NPF-diagnos eller ej, skall
beslut om saken, på skriftlig begäran från personen själv, fattas av riksstyrelsen. Det
åligger den som söker ordinarie medlemskap, att styrka sin NPF-diagnos.
Riksstyrelsen kan på eget initiativ ålägga medlem att styrka sin NPF-diagnos. Om
detta inte görs på föreskrivet vis, omvandlas medlemskapet automatiskt till
sympatisörsmedlemskap.

§3e

Anställda
Förbudet gäller även för lokalföreningar och LS. Den som är anställd av
riksföreningen, i en lokalförening eller av ett LS kan alltså inte samtidigt vara
styrelseledamot i riksföreningen, vara kongressombud eller på annat sätt utöva rösträtt
i beslutande forum i riksföreningen. Den som är anställd i en lokalförening eller av ett
LS kan inte samtidigt vara styrelseledamot i den lokalföreningen eller det LS:et, rösta
på årsmöte eller på annat sätt utöva rösträtt i beslutande forum i denna lokalförening eller detta LS:et
Med anställd menas den, som de senaste 12 månaderna erhållit lön från den aktuella
arbetsgivaren.

§4b Lokala Samarbetsorganisationer
LS äger rätt organisera sig separatistiskt i rikstäckande centralorganisation, med egna
förbundsstadgar och egen förbundsstyrelse. Förbundsstadgarna skall till syfte och
inriktning vara förenliga med syfte och inriktning i Riksföreningen Grundens stadgar.

§4c

Förvaltarskap
Sätts en lokalförening eller ett LS under förvaltarskap av riksstyrelsen, blir den av
riksstyrelsen utsedde förvaltaren firmatecknare för lokalföreningen/LS:et.
Förening som är satt under förvaltarskap, äger rätt skicka ombud till kongressen enligt
ordinarie regler. Förvaltaren utser dessa ombud.

§6

Ersättare
Ersättare skall utses skriftligen, och skall före styrelsemötet godkännas av ordföranden
eller vice ordföranden. Godkännande gäller tills vidare.

§8

Valberedning
Utöver valberedning skall intressepolitisk ledningsgrupp och organisationskommitté
utses. Dessa utses av riksstyrelsen på det konstituerande mötet.
Valberedare/valberedning har i ansvar att förbereda val till riksstyrelse, och skall
därvid särskilt beakta geografisk/organisatorisk mångfald.
Organisationskommittén har i ansvar att löpande hantera frågor om stadgarnas rätta
tolkning och tillämpning. Eventuella redaktionella förtydliganden skall löpande
föredras riksstyrelsen med omedelbar giltighet, och underställas nästkommande
kongress för godkännande.
Intressepolitiska ledningsgruppen har i ansvar att löpande fatta beslut om samarbete
och samverkan med andra organisationer. Beslut skall löpande underställas
riksstyrelsen för godkännande.

§9

Ordförandekonferens
Till ordförandekonferens skall riksordföranden kalla minst en gång per år, att behandla
alla frågor som framgår av kallelse. Närvaroberättigad och röstberättigad är en person
per lokalförening och LS. Normalt sett förutsätts detta vara ordföranden.
Visionsprogram och övergångsprogram skall till kongressen föreslås av ordförandekonferensen. I den mån det är möjligt, är det lämpligt om till kongressen inkomna
motioner behandlas av ordförandekonferensen.

§10-12

Kongress

Närvarorätt på kongressen har i rätt tid anmälda ombud, ledamöter av riksstyrelsen
och av riksstyrelsen anställd personal i den mån dessa är utsedda till kongresscoacher.
Om inte annat särskilt beslutas, är förbundsjuristen och förbundsekonomen med
automatik kongresscoacher.
Riksstyrelsen avgör i vilken mån kongressen skall vara öppen för fler åhörare.
Kongressen skall äga rum före maj månads utgång. Styrelsen väljer var och när, och
huruvida kongressen skall äga rum fysiskt, digitalt eller genom kuvertgranskning.

Minst fyra veckor före kongressen, skall kongresshandlingarna tillställas de i rätt tid
inrapporterade ombuden. Detta kan göras genom endera personligt brev, genom
offentliggörande på internet, eller genom e-mail till lokalförening/LS.
Kongresshandlingarna fastställs av riksstyrelsen, på samma styrelsemöte som
fastställer ombudsförteckningen över i rätt tid inrapporterade ombud.
Sista dag för att i rätt tid inrapportera ombud, skicka motioner & förslag, eller i övrigt
väcka fråga som skall hanteras av och på kongressen, fastställs av riksstyrelsen.
Beslutet om sista dag, skall tillställas lokalföreningarnas (och LS) ordföranden minst
fyra veckor före det beslutade datumet. Tillsammans med denna information, skall
information om tid, plats och form för kongressen medfölja. Detta sig utgör kallelsen
till kongressen. Det är lokalföreningarnas ansvar och uppdrag, att på lämpligt sätt hålla
sina medlemmar informerade.
Om plats eller form för kongressen inte kan beslutas slutgiltigt i rätt tid, skall i
kallelsen framgå orsaken till detta, samt medfölja information om när detta kommer
meddelas slutgiltigt.
Vid digital kongress, skall lokalföreningen och LS, tillsammans med att ombuden
inrapporteras, meddela vem som är delegationsledare. Delegationsledaren ansvarar för
att organisera, att de i rätt tid inrapporterade ombuden kan delta i den digitala
kongressen via den länk som riksstyrelsen tillställer delegationsledaren.
Vid kuvertgranskning, skall alla i rätt tid inrapporterade ombud få samtliga
kongresshandlingar i personligt brev, tillsammans med valsedlar avseende samtliga
beslut som skall fattas på kongressen. I kongresshandlingarna skall framgå, hur och
när valsedlarna skall ha kommit styrelsen tillhanda för att räknas som avgiven röst.
När kuverten öppnas, skall revisor erbjudas möjlighet att granska rösträkningen.

§X

Medlemsavgift
Rikskansliet skall senast 31 maj skicka faktura avseende medlemsavgift till
Riksföreningen Grundens lokalföreningar. Sista betalningsdag på fakturan skall vara
30 juni. Fakturan baseras på föregående års inrapporterade medlemmar som finns
upptagna i det centrala medlemsregistret.
Tillsammans med fakturan medföljer en uppmaning till föreningen att inkomma med
rättelse, om lokalföreningen fått förändringar i sin medlemsmatrikel, betalningen av
medlemsavgiften skall överensstämma med verkligt medlemstal snarare än fakturerat
medlemstal om förändringar uppkommit. Om det kan befaras att lokalföreningens
medlemsregister förts oredigt kan organisationskommittén inleda granskning och
baserat på granskningens resultat fastställa föreningens medlemstal. Om betalning inte
inkommer i rätt tid, skall en påminnelse att skickas ut senast 31 juli med sista
betalning 31 augusti. För den händelse det tillkommer nya medlemmar till
lokalförening efter att medlemsavgiften
betalats till riksorganisationen kan
lokalföreningen göra fyllnadsinbetalning fram till och med 31 augusti.
Vid ombudsfördelning inför nästkommande års kongress, vilken sker på första
styrelsemötet efter sista augusti, kommer fördelningen att baseras på bokförda
betalningar av medlemsavgifter den sista augusti.
Vad som sagts om lokalförening, gäller i tillämpliga delar lika för LS.

