Antagna på Bris kongress 2019-05-18

BRIS STADGAR
1§

Föreningens namn

Föreningens namn är Bris – Barnens rätt i samhället.

2§

Ändamål

All verksamhet i Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)
och barnsynen i denna.
Bris är en barnrättsorganisation där syftet med verksamheten är att stärka barnets rättigheter
och förbättra barns och ungas livssituation. Bris yttersta intressenter är barn och unga under
18 år.
Utgångspunkten för Bris arbete är efterlevnaden av varje barns mänskliga rättigheter. Bris
ska vara tillgängligt för varje barn som uttrycker ett behov av hjälp och särskilt bistå barn och
unga i utsatta situationer.
Bris syfte att stärka barnets rättigheter ska genomföras bl.a. genom att:
•

Bris ska fungera som en länk mellan barn, vuxna och samhället.

•

Bris ska stödja barn och unga individuellt under former som präglas av hög
tillgänglighet. Stödet är alltid kvalificerat och utgår från det enskilda barnets behov.

•

Bris ska verka för att olika samhällsinstanser efterlever FN:s konvention om barnets
rättigheter.

•

Bris ska påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda och förmedla
kunskap om barns behov, livssituation och upplevelser till omvärlden. Kunskapen om
barnets livssituation kommer från Bris egna kontakter med barn, genom barns
delaktighet, från barn som berättar för andra vuxna där Bris får del av kunskapen
genom exempelvis omvärldsbevakning, forskning och samarbeten med andra
organisationer.

Bris ska ha en närvaro i hela landet, för barn, vuxna, politiker, myndigheter, allmänheten och
andra intressenter. Bris ska ha kunskap om barns livssituation i hela landet och vara
tillgängligt för barn och unga i hela landet. Bris ska finnas på de arenor där barn är.

3§

Organisation

Bris är en ideell medlemsorganisation som är partipolitiskt och religiöst obunden.
Kongressen är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är föreningens verkställande
organ. Bris är indelat i regioner.
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4§

Säte

Bris och styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

5§

Medlemskap

Den som delar Bris värderingar och vill stödja Bris kan bli medlem genom att betala
medlemsavgift. Medlemsavgiften fastställs av kongressen. Avgift som inkommer till
föreningen under tiden januari-september avser innevarande kalenderår, om inte avgift för
innevarande kalenderår redan är betald. I sådant fall ska den avse påföljande kalenderår.
Avgift som inkommer till föreningen under tiden oktober-december avser påföljande
kalenderår. Medlemskap gäller till och med mars månad året efter det för vilken
medlemsavgiften betalats.
Endast fysiska personer kan vara medlemmar i Bris. Medlemskapet är personligt.
Vårdnadshavare till barn kan teckna medlemskap för barns räkning endast med barnets
samtycke. Föreningens enskilda medlemmar tillhör en av föreningens regioner.
Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte erlagt årsavgift anses även ha
utträtt ur föreningen per utgången av mars månad året efter det kalenderår för vilken
årsavgift inte har betalats.
Medlem som skadar föreningen, bryter mot föreningens stadgar eller mot beslut som
föreningen fattat eller på annat sätt agerar på sätt som uppenbart strider mot föreningens
mål eller intressen kan uteslutas som medlem av styrelsen. Medlem äger rätt att yttra sig före
ett sådant beslut.

6§

Säkerhet

Bris ska ha rutiner för att barn skyddas och är trygga i Bris verksamhet.
Bris ska se till att utdrag ur Polismyndighetens register för arbete med barn begärs in enligt
gällande lag.

7§

Kongress

Ordinarie kongress ska hållas vartannat år under andra kvartalet på tid och plats som
styrelsen bestämmer.
Extra kongress ska hållas när styrelsen anser det erforderligt eller om föreningens revisorer
eller minst hälften av det totala antalet kongressombud som valts vid det senaste
medlemsmötet i vardera region, gör en skriftlig framställan om detta till styrelsen. Extra
kongress ska hållas senast två månader därefter.
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8§

Ärenden vid kongress

Vid ordinarie kongress ska följande ärenden behandlas:
1. kongressens öppnande
2. fastställande av röstlängd samt förteckning över övriga närvarande
3. val av ordförande vid kongressen
4. val av protokollförare
5. val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
6. val av en eller två rösträknare
7. kongressens behöriga sammankallande
8. fastställande av dagordning
9. föredragning av granskningsutskottets rapport
10. föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för
vart och ett av de två senaste räkenskapsåren
11. fastställande av resultat- och balansräkning
12. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för vart och ett av de senaste två
räkenskapsåren
13. långsiktig plan (fyra år) för Bris,
14. förslag från styrelsen (propositioner) samt inkomna övriga förslag (motioner)
15. val av styrelseordförande
16. fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
17. val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för tiden fram till och med
nästkommande ordinarie kongress
18. fastställande av arvode för styrelsen
19. val av revisorer och revisorssuppleanter för tiden fram till och med nästkommande
ordinarie kongress
20. val av regionernas representanter till granskningsutskottet, samt ersättare till dessa,
för tiden fram till och med nästkommande ordinarie kongress
21. val av ledamöter i den nationella valberedningen för tiden fram till och med
nästkommande ordinarie kongress
22. fastställande av uppdragsbeskrivning för den nationella valberedningen
23. fastställande av medlemsavgiftens storlek för nästkommande två kalenderår
24. övriga ärenden
25. kongressens avslutande.

9§

Kallelse till kongress

Kallelse till kongress utfärdas av styrelsen genom brev eller e-post till kongressombud,
styrelseledamöter, valberedning, granskningsutskott, revisorer och revisorssuppleanter samt
till av styrelsen utsedda arbetsgrupper.
Kallelse till ordinarie kongress ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före
kongressen.
Kallelse till ordinarie kongress ska innehålla uppgift om tid och plats för kongressen. Till
kallelsen fogas; förslag till dagordning, årsredovisning med revisions- och
verksamhetsberättelse för de två senaste räkenskapsåren, långsiktig verksamhetsinriktning
för Bris, valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisorer,
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granskningsutskottets rapport, förslag till uppdragsbeskrivning för valberedning samt
inkomna motioner och styrelsens yttrande över motionerna.
I kallelse till ordinarie kongress ska särskilt anges de ärenden som ska behandlas enligt 8
§14. Ärenden som inte upptagits i kallelsen och som inte uttryckligen enligt dessa stadgar
ska behandlas vid kongressen, får inte företas till avgörande om inte samtliga kallade
kongressombud eller dessas ersättare närvarar vid kongressen och medger att ärendet
avgörs.
Kallelse till extra kongress ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före
kongressen.
Kallelse till extra kongress ska innehålla uppgift om tid och plats för kongressen samt det
eller de ärenden som ska behandlas vid kongressen. Extra kongress får inte fatta beslut i
andra ärenden än de som uppgivits i kallelsen om inte samtliga kallade kongressombud eller
dessas ersättare närvarar vid kongressen och medger att ärendet avgörs.

10 §

Motioner

Motionsrätt till kongressen tillkommer medlem. Motioner ska vara skriftliga och inlämnas till
styrelsen senast den 25 mars samma år som kongressen ska hållas.
Styrelsen ska behandla varje motion och upprätta ett yttrande med förslag till beslut.

11 §

Beslutsordning vid kongress

Beslut och omröstning vid ordinarie och extra kongress sker genom kongressombud. Totalt
utses 7 kongressombud per region för två år i taget vid respektive regions ordinarie
medlemsmöte enligt 22 §. Kongressombuden har yttrande-, förslags- och rösträtt vid
kongressen. Varje ombud har en röst. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt.
Styrelseledamot har yttrande-, förslags- och rösträtt vid kongressen, dock inte i frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen (8 § p. 12), val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen
(8 § p.17), fastställande av arvode för styrelsen (8 § p. 19), val av revisorer och
revisorssuppleanter (8 § p. 20) eller val av regionernas representanter till
granskningsutskottet samt ersättare till dessa (8 § p. 21).
Revisorer, ledamot av granskningsutskottet samt eventuella ledamöter i av styrelsen utsedda
utskott har yttrande- och förslagsrätt. Kongressen kan välja att ge gäster och experter
yttrande och förslagsrätt.
Med undantag för vad som anges i 24 och 25 §§ och vid personval, fattas beslut i sakfråga
med enkel majoritet, vilket innebär att ett förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än
hälften av det totala antalet avgivna röster. Vid personval anses den vald som fått flest röster
(relativ majoritet). Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid personval och
frågor där styrelsen inte äger rösträtt, då lotten avgör. Beslut fattas efter öppen omröstning.
Personval ska dock ske med slutna röstsedlar om någon så begär.
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12 §

Protokoll vid kongress

Vid kongress ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det
ska justeras av ordföranden vid kongressen om hen inte har fört protokollet, och av minst en
justeringsperson som kongressen har utsett.

13 §

Nationell valberedning

Den nationella valberedningen ska bestå av fem ledamöter, med personliga ersättare, och ha
en bred representation från regionerna.
Valberedningens uppgift är att föreslå ledamöter till styrelsen, att föreslå val av revisorer samt
val av ersättare till granskningsutskottet.
Mandatperioden motsvarar en kongressperiod. Särskild uppdragsbeskrivning för
valberedningen fastställs av kongressen.

14 §

Styrelsen

Styrelsen ska bestå av ordförande samt det antal ledamöter och suppleanter som
kongressen beslutat om. Endast medlem kan vara ledamot eller suppleant i styrelsen.
Ledamöterna och suppleanterna utses av kongressen. Mandattiden för styrelseledamöterna
och suppleanterna är två år. Styrelsen sammanträder omedelbart efter kongressen för
konstituering.
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande. Styrelsen ska förordna två eller flera personer
till firmatecknare. Styrelsen ska utfärda attestregler. Styrelsen kan utse en eller flera
arbetsgrupper med uppgift att bereda frågor som styrelsen ansvarar för. Styrelsen upprättar
förslag till uppdragsbeskrivning för valberedningen inför ordinarie kongress.
Kongressen beslutar om en långsiktig plan för Bris, styrelsen fastställer budget samt
verksamhetsplaner inom ramen för denna och andra av kongressen fastställda beslut.

15 §

Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år samt då ordföranden eller en ledamot
begär det.
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Som
styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för eller, vid
lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid personval gäller som styrelsens
beslut det förslag som fått flest röster eller, vid lika röstetal, lotten. Röstning sker öppet.
Sluten omröstning sker vid personval om ledamot så begär.
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll. Det ska undertecknas av protokollförare
och justeras av ordföranden, om hen inte har fört protokollet samt av ytterligare en ledamot
som styrelsen därtill utsett.
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16 §

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.

17 §

Kansli och generalsekreterare

Den dagliga verksamheten utövas genom föreningens kansli och ska ledas av en
generalsekreterare, som utses av styrelsen. Generalsekreteraren är föredragande i
styrelsen, har yttranderätt i styrelsen samt äger rätt att till protokollet föra avvikande mening.
Generalsekreteraren fattar beslut i enlighet med den delegationsordning som styrelsen
fastställer.

18 §

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

19 §

Revision

För varje räkenskapsår ska styrelsen avsluta den löpande bokföringen med en
årsredovisning. Styrelsen ska även för varje kalenderår upprätta en verksamhetsberättelse.
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska finnas två
revisorer och två revisorssuppleanter. Av revisorerna ska minst en ordinarie och en
suppleant vara auktoriserad revisor. Styrelsen ska till revisorerna senast den 1 mars
överlämna erforderliga handlingar för att revision ska kunna fullgöras. Revisorerna ska
avlämna revisionsberättelse senast en månad före kongressen.

20 §

Granskningsutskott

I föreningen ska finnas ett särskilt granskningsutskott. Granskningsutskottet ska bestå av en
representant från varje region samt totalt två ersättare. Ledamöterna i granskningsutskottet
nomineras av medlemsmötet för vardera region och utses av kongressen.
Granskningsutskottet har till uppgift att granska att Bris stadgar efterlevs, samt att beslut på
kongressen genomförs av styrelsen. Granskningsutskottets rapport ska delges styrelsen och
föredras vid kongressen. Ledamöter i granskningsutskottet kan inte samtidigt inneha andra
förtroendeuppdrag i Bris.

21 §

Regioner

Bris är indelat i regioner som varje medlem tillhör. Antalet regioner i Bris och deras
geografiska verksamhetsområde fastställs av kongressen.
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Vartannat år hålls ett ordinarie medlemsmöte, och däremellan då det bedöms erforderligt
extra medlemsmöte, enligt 22 § inom varje region. På så sätt arbetar Bris för att ta till vara på
det ideella engagemanget hos medlemmarna samt utveckla relationen mellan Bris anställda
och Bris medlemmar.
Regionen har att följa de policys, riktlinjer och strategier som fastställs av styrelsen inom
ramen för av kongressen fastställda beslut. Var för sig och tillsammans företräder regionerna
hela Bris.
I varje region ska det finnas ett regionråd (advisory board) bestående av minst fem och högst
tio personer som väljs vid regionens medlemsmöte. Styrelsen har till uppgift att fastställa en
övergripande arbetsbeskrivning för regionråden. Regionrådet har till uppgift att, utifrån av
styrelsen fastställd arbetsbeskrivning, mobilisera samhället regionalt för barnets rättigheter.
Chefen för regionenheten sammankallar regionrådet till möten.

22 §

Medlemsmöte

Ordinarie medlemsmöte ska hållas per region, senast under mars månad vartannat år, det år
då ordinarie kongress ska hållas. Styrelsen kallar medlemmar samt den regionala
valberedningen till ordinarie medlemsmöte skriftligt genom Bris nyhetsbrev, Bris hemsida,
eller på annat sätt minst fyra veckor före medlemsmötet. I kallelsen ska anges tid och plats
för mötet. Till kallelsen ska bifogas dagordning med angivande av de ärenden som ska
behandlas vid mötet.
Vid ordinarie medlemsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. medlemsmötets öppnande
2. fastställande av röstlängd
3. val av mötets ordförande
4. val av protokollförare
5. val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
6. val av en eller två rösträknare
7. medlemsmötets behöriga sammankallande
8. fastställande av dagordning
9. föredragning av Bris verksamhetsberättelse
10. motioner till kongressen
11. val av medlemmar i regionråd (advisory board)
12. val av ledamöter till den regionala valberedningen fram till och med nästa ordinarie
medlemsmöte
13. den regionala valberedningens framläggande av förslag till val av kongressombud
samt dessas ersättare
14. val av kongressombud samt ersättare för dessa att representera regionen vid
föreningens kongress under nästkommande två år.
15. den regionala valberedningens framläggande av förslag till nominering av ledamot
samt ersättare i den nationella valberedningen
16. nominering av en ledamot samt ersättare till den nationella valberedningen
17. den regionala valberedningens framläggande av förslag till nominering av ledamot
till granskningsutskottet

7

Antagna på Bris kongress
2019-05-18

18. nominering av en ledamot till granskningsutskottet
19. övriga ärenden
20. medlemsmötets avslutande.
Extra medlemsmöte ska hållas när det bedöms erforderligt. Styrelsen kallar medlemmar
till extra medlemsmöte skriftligt genom Bris nyhetsbrev, Bris hemsida, eller på annat sätt
minst fyra veckor före medlemsmötet. I kallelsen ska anges tid och plats för mötet. Till
kallelsen ska bifogas dagordning med angivande av de ärenden som ska behandlas vid
mötet.
Varje medlem har yttrande- förslags- och rösträtt vid medlemsmöten. Rösträtt kan inte
utövas genom fullmakt. Beslut kan endast fattas i de frågor som upptagits på
dagordningen.

23 §

Protokoll vid medlemsmöte

Vid medlemsmöte ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av
protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden vid medlemsmötet om hen inte har fört
protokollet, och av minst en justeringsperson som medlemsmötet har utsett.

24 §

Regionala valberedningar

De regionala valberedningarna ska bestå av minst två och högst tre ledamöter samt totalt
två ersättare. Ledamöterna och dessas ersättare utses av medlemsmötet i respektive
region. De regionala valberedningarnas uppgift är att till medlemsmötet föreslå val av
kongressombud och medlemmar i regionråd (advisory board), samt att till medlemsmötet
föreslå ledamöter till granskningsutskottet samt ledamöter och ersättare till den nationella
valberedningen som medlemsmötet ska nominera till kongressen för beslut.

25 §

Stadgeändringar

Beslut om ändring av stadgarna fattas antingen med två tredjedels majoritet vid ordinarie
kongress eller med enkel majoritet vid två på varandra följande kongresser varav en ska
vara ordinarie.

26 §

Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan fattas med fyra femtedelars majoritet vid två på
varandra följande kongresser varav den första ska vara ordinarie. Vid upplösande av
föreningen ska styrelsen ansvara för att föreningens tillgångar används till sådana
ändamål som överensstämmer med Bris ändamål.
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