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§ 1 Föreningens namn  

Föreningens namn är Arbetarrörelsens Barnorganisation i Norden (ABN). Föreningen har sitt 

säte i Stockholm.  

  

§ 2 Ändamål  

I ABN:s arbete för att förbättra barns uppväxt och levnadsvillkor, är FN:s konvention om 

Barnets Rättigheter ett grundläggande dokument.   

 ABN:s uppgift är:  

 -  att främja och stimulera utvecklingen av arbetarrörelsens barn- och ungdomsverksamhet i 

Norden.  

 -  att stärka och stimulera nordisk kultur och identitet genom att initiera, arrangera och 

genomföra forskningsprojekt, kurser/seminarier, festivaler och läger.  

 -  När så finnes lämpligt samordnar medlemsorganisationerna sina aktiviteter.  

  

§ 3 Medlemskap  

Som medlem i ABN kan organisation bli som godtar ABN:s stadgar och beslut. ABN är öppen 

för barnorganisationer i Norden som delar arbetarrörelsens värderingar. Medlem är den 

organisation/förening som löser medlemskap och stödjer föreningens syfte. Medlem har full 

insyn i föreningens verksamhet och närvarande-, yttrande- och förslagsrätt på alla möten. 

Medlem har även rösträtt på medlemsmöte och årsmöte. Uteslutning av medlem kan ske av 

styrelsen om medlemmen med avsikt bryter mot föreningens stadgar och målsättning. Den 

uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte. Kongress beslutar om 

medlemskap.   

 

Per den 18 november 2017 är dessa:  

DUI Leg og VIRKE, Danmark  

Framfylkingen, Norge  

Nuorten Kotkien Keskusliitto – Unga Örnars Centralförbund NKK ry, Finland  

Unga Örnars Riksförbund, Sverige  

  

§ 4 Organisationsstruktur  

Kongressen som samlas vart tredje år. Kongressdatum ska fastställas på sista au-

sammanträdet året före. Motioner samt förslag till ändring av stadgar skall vara ABN-

sekretariatet tillhanda senast två månader före kongressens genomförande. 

Kongresshandlingar skall vara medlemsorganisationerna tillhanda senast en månad i förväg.  

  

ABN:s högsta beslutande organ är kongressen som hålls vart tredje år. Det är Arbetsutskottet 

som bestämmer tid och plats och varje medlemsorganisation kan delta med upp till 5 

representanter. Arbetsutskottet har inte beslutsrätt över bokslut och årsredovisning.  

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de beslut som kongressen fattar.  
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De val som ska göras under kongressen är följande:  

1. Godkännande av kallelsen  

2. Val av styrelseledamot och sekreterare  

3. Godkännande av årsredovisning och verksamhetsberättelse  

4. Val av revisorer  

5. Fastställande av medlemsavgift  

6. Val av land för ordförandeskap  

7. Val av land för sekretariat  

8. Riktlinjer för verksamheten  

  

Förslag till ändringar i stadgar skickas till ABN:s sekretariat två månader före kongressen. 

Kongressdokument tillhandahålls via AU till medlemsorganisationerna senast en månad före 

kongressen. För att erhålla rösträtt till kongressen, ska varje medlemsorganisation betalt sin 

medlemsavgift senast 31 december året innan kongressen. Fakturan ska sändas till 

medlemsorganisationerna senast den 31 mars. Medlemsorganisationer som inte betalt full 

medlemsavgift får delta med yttrande och förslagsrätt.  

 

Arbetsutskottet, som består av högst två representanter från varje medlemsorganisation, 

arbetar utifrån fastställda stadgar, en godkänd budget och de handlingsplaner som antas av 

kongressen. De skall sammanträda efter behov och skall rapportera för verksamheten varje 

år. I händelse att AU hanterar andra uppgifter får de endast genomföras om det råder 

samstämmighet.  

 

ABN:s sekretariat är tillsammans med ordföranden ansvarigt för förberedelser och 

genomförande av alla möten samt för korrespondens och allt kontorsarbete i övrigt för 

ABN:s räkning.  

  

§ 5 Ordförandeskap  

Ordförandeskapet i ABN cirkulerar mellan medlemsorganisationerna. Ordförande för ABN 

skall vara från organisationens ledning.   

 

§ 6 Ekonomi  

Kostnaderna för AU-möten och gemensamma beslutande arrangemang bekostas av ABN.  

  

§ 7 Revision  

Revision företas i enlighet med de regler som gäller för den ABN-medlemsorganisation där 

sekretariatet är placerat och således tillsammans med organisationens valda revisorer.  

   

§ 8 Ändring av stadgar  

Ändringar i dessa stadgar kan endast göras på ABN:s kongress med minst 2/3 majoritet.   

   

§ 9 Föreningens upplösning  

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid ordinarie kongress. Efter 

revisorernas godkännande av räkenskaperna beslutar kongressen om fördelningar av 

föreningens tillgångar till föreningar eller organisationer med liknande mål och syfte.   

 


