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Protokoll fört vid  
extra kongress med Junis,  
den 22 juni 2022, via Zoom 
 

  
    Ordf: Mona Örjes 
    Sekr: Anneli Bylund 
 
   § 1 
 
KONGRESSENS ÖPPNANDE 
 
Mona Örjes, förbundsordförande, förklarade Junis (allra första) extra kongress 2022 öppnad 
kl 19.05. 
 
   § 2 
 
FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
Kongressen beslöt 
 
att fastställa förslaget till föredragningslista. 
 
   § 3 
 
FASTSTÄLLANDE AV ANTALET ANMÄLDA OCH NÄRVARANDE OMBUD 
 
Kongressen beslöt 
 
att fastställa röstlängden till 34 närvarande av 40 anmälda ombud.  
 
Fyra förbundsstyrelseledamöter, Anneli Bylund, Mona Örjes, Daniel Andersson och Cia Grill, 
samt revisor Magnus Falk var närvarande. Dessa är ej röstberättigade. 
 
   § 4 
 
STÄLLNINGSTAGANDE TILL OM KONGRESSEN HAR KALLATS ENLIGT 
STADGARNA 
 
Enligt stadgarna ska kallelse till extra kongress utfärdas senast en månad före kongress. 
Kallelsen till den extra kongressen skickades ut per mejl den 20 maj till alla ombud från 2021 
års kongress samt till distriktsordförande i samtliga distrikt.  
 
Kongressen beslöt 
 
att anse kongressen stadgeenligt kallad.  
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   § 5 
 
STÄLLNINGSTAGANDE TILL OM KONGRESSEN ÄR BESLUTSMÄSSIG 
 
För beslutsmässighet ska stadgeenlig kallelse ha gått ut och minst hälften av de anmälda 
ombuden vara närvarande.  
 
Kongressen beslöt 
 
att kongressen är beslutsmässig. 
 
   § 6 
 
VAL AV MÖTESPRESIDIUM 
 
Kongressen beslöt  
 
att till mötesordförande välja Mona Örjes, 
 
att till mötessekreterare välja Anneli Bylund, samt 
 
att till protokolljusterare och tillika rösträknare välja Jenny Bolting och Krister Karlsson.  
 
   § 7 
 
REVIDERING AV STADGAR 
 
Mona Örjes föredrog förslaget på reviderade stadgar.  
 
MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, är den myndighet som fördelar 
statliga bidrag till ideella barn- och ungdomsorganisationer, bland annat Junis. MUCF ställer 
krav på att alla organisationer ska ha en demokratisk uppbyggnad och självständiga 
föreningar. Junis har fått ett påpekande från MUCF, som kräver att vi ska göra en ändring i 
våra stadgar för att kunna fortsätta få det statliga bidraget. 
 
Förbundsstyrelsen har därför tagit fram ett förslag på ny lydelse av § 4:18 Föreningens 
stadgar. 
 
Den nuvarande lydelsen:  
§4:18 Föreningens stadgar 
För att en förening ska kunna anslutas till riksorganisationen Junis ska föreningen ha antagit  
§ 1:1–1:7, 4:1–4:17 samt 6:1 i dessa stadgar som sina egna stadgar. Föreningen får inte ändra 
dessa paragrafer. En sådan ändring är ogiltig. Om paragraferna ändras genom kongressbeslut 
anses föreningens stadgar ändrade på motsvarande sätt.  
Föreningens stadgar får innehålla bestämmelser utöver de som framgår av första stycket. 
Beslut om sådana bestämmelser får fattas när föreningen bildas och först antar sina stadgar 
eller i annat fall på ett ordinarie eller extra föreningsårsmöte. På ett ordinarie eller extra 



3 
 

årsmöte får föreningen också besluta om att upphäva eller ändra i sådana bestämmelser. 
Förbundsstyrelsen måste godkänna ett beslut som föreningen fattar enligt detta stycke för att 
beslutet ska gälla. 
 
Förslag på ny lydelse: 
§4:18 Föreningens stadgar  
Genom att en förening ansluter sig till riksorganisationen Junis förbinder sig föreningen till att 
följa § 1:1–1:7 samt 6:1 i dessa stadgar. Därutöver måste föreningen anta egna stadgar, 
antingen i samband med att föreningen bildas eller på ett senare föreningsårsmöte. 
Föreningens stadgar ska vara baserade på § 4:1–4:17, men kan kompletteras med ytterligare 
paragrafer.  
Föreningens stadgar kan ändras genom samstämmiga beslut på två föreningsårsmöten eller 
genom beslut med två tredjedels majoritet på ett ordinarie föreningsårsmöte.  
Beslut om egna stadgar som avviker från § 4:1–4:17 ska godkännas av förbundsstyrelsen. 
 
Kongressen beslöt  
 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag om ändring av Junis stadgar § 4:18, samt 
 
att notera att beslutet var enhälligt. 
 
   § 8  
 
KONGRESSENS AVSLUTNING 
 
Mona Örjes förklarade Junis extra kongress avslutad kl. 19.35. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Anneli Bylund  
 
 
 
Justerat      Justerat  
 
 
Jenny Bolting Krister Karlsson  
 


