
 
 
 
Proposition – stadgeändringar  
 
 
Bakgrund 
Styrelsen arbetar ständigt med att se över DBU:s olika styrdokument och vid 
behov utveckla dem för att underlätta DBU:s arbete och verksamhet framöver. 
Därför föreslår vi i denna proposition några ändringar och tillägg i DBU:s stadgar.  
 
I just detta fall är några av dem även viktiga för att få ökad chans till att få beviljat 
statsbidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor (MUCF) för 
2021, vilket DBU:s ekonomi är mycket beroende av. 
 
 
Yrkande 
Därför föreslår vi dessa 5 stadgeändringar eller tillägg: 
 

1. Från:   
§ 2.1 Röstberättigade medlemmar 
Man är röstberättigad fram till den dag man fyller 31.  

 
Till (förslag): 
Man är röstberättigad till och med det år man fyller 31 år.  

 
 

2. Från: 
§ 2.3 Avgifter 
En medlem som under ett helt år inte har betalat någon avgift, kan under 
nästa år strykas ur medlemsregistret. 
 
Till:  
Om en medlem inte har betalat sin medlemsavgift senast 31 december så 
stryks denna ur medlemsregistret för gällande år. 
 
 

3. Tillägg (förslag): 
§ 5 Styrelse 
Två suppleanter utses av årsmötet för att efterträda styrelsemedlem om 
denne avgår från sitt uppdrag i förtid. Suppleanterna har ingen 



 
beslutsfattning förrän denne kommer in i styrelse vid händelse 
av avgång. De väljs för ett år. 
 
 

4. Tillägg (förslag):  
§ 7.9 Dagordning 
l) Fastställande av styrelsearvode 
m) Fastställande av budgetplan 
t) Val av suppleanter 

 
 

5. Tillägg (förslag):  
§ 11 Ändring av stadgar 
Beslutet träder i kraft vid årsskiftet efter årsmötet. 
 

 
Nya förslaget på stadgarna inklusive dessa ändringar/tillägg i sin helhet finns på 
nästa sida i denna proposition.  
 
Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla propositionen med styrelsens förslag på nya 
stadgar inkl. alla ändringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Förslag på nya stadgarna 
inklusive ändringar  
 
 
STADGAR för DövBlind Ungdom (DBU)  
 
Antagna vid det första årsmötet 1994-09-25 på Almåsa kursgård, Västerhaninge, senast 
ändrade 2019-04-06, Ånnaboda, Örebro.   
 
§ 1 Namn och syfte 
 
§ 1.1 Namn 
 
Dövblind Ungdom, DBU, bildades den 25/9 1994 och är en 
riksomfattande sammanslutning av barn och ungdomar med dövblindhet upp till och 
med 30 år.  

 
DBU är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation. 
På de aktiviteter som sektionen bedriver sker all alkoholförtäring på eget ansvar och så 
att den svenska lagstiftningen efterlevs. I övrigt ska DBU vara helt fritt från droger. DBU 
står under inga omständigheter för alkoholhaltiga drycker. Ledare, oavsett ålder, samt 
deltagare under 18 år har inte tillåtelse att dricka alkohol under lägerverksamhet eller 
andra träffar. 
 
§ 1.2 Definition 
 
Dövblindhet är en kombination av syn- och hörselnedsättning där graden av nedsättning 
är så allvarlig att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra.  Dövblindhet 
medför därför, i relation till omgivningen, specifika funktionshinder. Dövblindhet 
begränsar, i varierande grad, möjligheten till aktiviteter och inskränker full delaktighet i 
samhället. Socialt liv, kommunikation, tillgång till information, rumslig orientering och 
förmågan att röra sig fritt och säkert påverkas. För att personer med dövblindhet ska 
kunna använda sin fulla kapacitet och sina resurser måste samhället tillhandahålla 
specifikt stöd och service. 
 
§ 1.3 Syfte 
 
DBU:s syfte är att: 
- vara intresseorganisation för landets barn och ungdomar med dövblindhet.  
- utifrån principen om alla människors lika värde arbeta för rätten till full delaktighet, 



 
jämlikhet, självständighet och självbestämmande för barn och ungdomar 
med dövblindhet på alla områden i samhället.  
- arbeta för att bryta den isolering som kan följa av funktionshindret dövblindhet. 
- främja kontakter såväl mellan barn och ungdomar med dövblindhet  som mellan barn 
och ungdomar med dövblindhet och andra barn och ungdomar. 
- samarbeta med andra organisationer, främst för barn och ungdomar med 
synnedsättning, hörselnedsättning och dövhet.  
- följa FN:s konventioner: speciellt barnkonventionen och konventionen om personer 
med funktionsnedsättning. 
- Inte acceptera kränkningar, och/eller diskriminering på grund av kön, ålder, 
funktionsnedsättning, religion och etnisk tillhörighet. 
 
§ 2 Medlemskap 
 
DBU består av röstberättigade och stödjande medlemmar. 
 
§ 2.1 Röstberättigade medlemmar 
 
För att bli röstberättigad medlem i DBU ska man ha dövblindhet och vara mellan 0-30 år. 
Man är röstberättigad fram till den dag man fyller 31.  
 
Förslag: Man är röstberättigad till och med det år man fyller 31 år.  
 
§ 2.2 Stödjande medlemmar 
 
Stödjande medlem kan man bli, om man har intresse för DBU:s verksamhet och vill stödja 
dess syfte enligt § 1.3 ovan. Stödjande medlemmar kan vara personer utan dövblindhet - 
t.ex. föräldrar eller kompisar, men även personer med dövblindhet som har fyllt 31 år. 
 
Stödjande medlemmar med dövblindhet får delta i DBU:s verksamhet i mån av plats. Det 
är styrelsens sak att besluta om deltagaravgiften för stödjande medlemmar inför varje 
planerad aktivitet. 
 
§ 2.3 Avgifter 
 
Röstberättigade och stödjande medlemmar ska betala en årlig medlemsavgift till DBU. 
 
Avgiftens storlek bestäms av årsmötet. 
 
En medlem som under ett helt år inte har betalat någon avgift, kan under nästa år strykas 
ur medlemsregistret. 
 



 
§ 3 Organisation 
 
Lokala eller regionala föreningar av barn och ungdomar kan bildas inom DBU. 
 
En lokal eller regional förening ska ha samma regler för medlemskap som DBU och dess 
syfte ska överensstämma med riksorganisationens. 
I lokalföreningens namn ska riksorganisationens namn ingå. 
 
§ 4 Beslutande organ 
 
DBU:s högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena har en styrelse ansvar för 
organisationens angelägenheter. 
 
§ 5 Styrelse 
 
Styrelsen ska bestå av tre till fem ledamöter inklusive ordförande, som alla är ordinarie 
ledamöter och röstberättigade medlemmar. 
 
Mandattiden är två år för ordförande och hälften av ledamöterna samt två år för den 
andra hälften av ledamöterna. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och 
kassör. Sekreterare och kassör kan även väljas utanför styrelsen. 
 
Ordförande väljs vid årsmötet. 
 
Styrelsen är beslutför, när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid omröstning 
beslutar styrelsen enligt det förslag som får flest röster. Vid lika röstetal avgör styrelsens 
ordförande. 
 
Förslag: Två suppleanter utses av årsmötet för att efterträda styrelsemedlem om denne 
avgår från sitt uppdrag i förtid. Suppleanterna har ingen beslutsfattning förrän denne 
kommer in i styrelse vid händelse av avgång. De väljs för ett år.  
 
§ 6 Firmatecknare 
 
DBU:s firma tecknas av de personer som styrelsen utser – två i förening.  
 
§ 7 Möten 
 
§ 7.1 Årsmöte 
 
DBU ska hålla ett ordinarie årsmöte - varje år någon gång mellan april och juni månad. 
 



 
§ 7.2 Extra årsmöte 
 
Extra årsmöte ska hållas då styrelsen anser det nödvändigt, då revisorerna eller minst 30 
procent av de röstberättigade medlemmarna begär det för att behandla ett visst ärende. 
 
§ 7.3 Tid och plats 
 
Tid och plats för möte bestäms av styrelsen. 
 
§ 7.4 Kallelse 
 
Kallelse till årsmötet ska meddelas de röstberättigade medlemmarna senast tre månader 
före årsmötet. 
 
Kallelse till extra årsmöte ska vara de röstberättigade medlemmarna tillhanda minst en 
månad före mötet. 

 
§ 7.5 Propositioner 
 
Propositionsförslag tas fram skriftligt av styrelsen och skickas ut till årsmötets deltagare 
en månad före årsmötet tillsammans med välkomstbrev och övriga handlingar. Förslagen 
behandlas sedan under årsmötet. 
 
§ 7.6 Motioner 
 
De röstberättigade medlemmarna som vill ha förslag behandlade vid årsmötet ska sända 
in förslagen skriftligt till styrelsen senast två månader före årsmötet. Styrelsen ska 
framlägga förslaget för årsmötet med sitt utlåtande. Alla inkomna motioner ihop med 
styrelsens svar skickas ut till årsmötets deltagare i samband med att välkomstbrevet och 
övrig information en månad före årsmötet.  
 
§ 7.7 Ordförande vid möte 
 
Mötesförhandlingarna ska ledas av DBU:s ordförande eller av en annan person som 
mötet utser. 
 
En styrelseledamot får inte leda förhandlingarna vid behandling av års- och 
revisionsberättelserna samt i frågor om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. 
 
§ 7.8 Rösträtt vid möte 
 
Alla röstberättigade medlemmar har rösträtt vid årsmötet 



 
 
All omröstning är öppen, såvida ingen begär sluten omröstning. Beslut 
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal genomförs en omrösning och vid lika röstetal 
en andra gång får årsmötet ta diskussion om hur frågan ska lösas. 
 
§ 7.9 Dagordning 
 
Årsmötet kan endast besluta om ärenden som finns upptagna på dagordningen. Andra 
ärenden som uppkommer ska hänskjutas till styrelsen för behandling. 
 
Vid årsmötet ska följande punkter behandlas: 
 
a) Mötets öppnande 
b) Upprättande av röstlängd 
c) Val av mötesordförande 
d) Val av mötessekreterare 
e) Val av två justerare och två rösträknare 
f) Mötets stadgeenliga kallande 
g) Godkännande av dagordning 
h) Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 
i) Revisionsberättelse 
j) Ansvarsfrihet för avgående styrelse 
k) Fastställande av verksamhetsplan 
l) Fastställande av styrelsearvode 
m) Fastställande av budgetplan 
n) Fastställande av medlemsavgift för nästa år 
o) Propositioner 
p) Motioner 
q) Beslut om antal ledamöter i styrelsen 
r) Val av ordförande 
s) Val av övriga styrelseledamöter 
t) Val av suppleanter 
u) Val av revisorer 
v) Val av valberedning 
w) Övriga frågor 
x) Mötets avslutning 
 
Förslag: Lägga till så att årsmötesdeltagarna får besluta om styrelsearvode, budgetplan 
och suppleanter. 
 
§ 8 Styrelseval och valberedning 
 



 
§ 8.1 Val av ordförande och övriga styrelseledamöter 
 
Val av ordförande och övriga styrelseledamöter sker vid årsmötet. Ordföranden och 
styrelseledamöterna väljs för en tid av två år. De röstberättigade medlemmarna som 
deltar vid årsmötet röstar på kandidater ur valberedningens kandidatlista och, om det 
finns, oanmälda villiga kandidater på plats genom öppen omröstning. Sluten omröstning 
kan ske på begäran vid årsmötet. 
 
Den kandidat till ordförandeposten som har fått flest röster blir ordförande. De 
kandidater till styrelsen som fått flest röster blir ledamöter jämte ordföranden. 
Om två kandidater får samma antal röster, avgörs valet med lottning. 
 
§ 8.2 Valberedning 
 
Årsmötet utser en valberedning bestående av två personer. Minst en av dem ska vara 
röstberättigad medlem. Medlemmar i valberedningen kan inte nominera sig själva till en 
styrelsepost under sin tid i valberedningen. Dock så finns möjlighet att ställa upp på plats 
under årsmötet som övriga kandidater.  
 
Valberedningens uppgift är att finna lämpliga kandidater till ordförandeposten och 
styrelsen och sammanställa kandidatlistan.  
 
Valberedningen ska föreslå årsmötet vilket antal ledamöter som ska väljas till styrelsen. 
 
Kandidatlistan ska innehålla minst ett namn till ordförandeposten och minst två till fyra 
andra namn till övriga styrelseledamöter, beroende på vilket antal ledamöter 
valberedningen föreslår. 
 
Det är också valberedningens uppgift att vid årsmötet föreslå årsmötesordförande, 
årsmötessekreterare, 2 justerare för årsmötesprotokollet, 2 rösträknare vid årsmötet 
och revisorer. 
 
§ 9 Styrelsens sammanträden 
 
Styrelsen sammanträder efter inbördes överenskommelse. Ordföranden är dock skyldig 
att kalla till sammanträde när revisorerna eller minst hälften av styrelsens ledamöter 
önskar det för att behandla ett visst angivet ärende. 
 
§ 10 Revision 
 
Revision av DBU:s verksamhet och räkenskaper görs av minst två revisorer varav minst en 
är auktoriserad. Revisorer väljs av DBU:s årsmöte. 



 
 
§ 11 Ändring av stadgar 
 
Ändring av dessa stadgar fattas vid ordinarie årsmöte. Beslut måste fattas med minst tre 
fjärdedelars majoritet. 
 
Förslag: Beslutet träder i kraft vid årsskiftet efter årsmötet. 
 
§ 12 Upplösning 
 
DBU kan inte upplösas utan att beslut om detta fattas vid två på varandra följande 
årsmöten varav det ena är ett ordinarie årsmöte. Vid båda mötena ska beslut fattas med 
tre fjärdedelars majoritet. 
 
Vid upplösning av DBU ska dess tillgångar överlämnas till Förbundet Sveriges Dövblinda - 
FSDB - och av dess styrelse förvaltas till förmån för barn och ungdomar med dövblindhet i 
Sverige. 
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