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Medborgarrättsrörelsens stadgar antogs vid konstituerande stämma den 9 november 1974. De
reviderades senast på ordinarie stämma 6 maj 2008.
§ 1 Ändamål
Medborgarrättsrörelsens ändamål är att stärka medborgarnas frihet och rättssäkerhet genom
folkstyre vars författning bygger på maktdelningslärans principer. Medborgarrättsrörelsen, MRR,
är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.
§ 2 Medlemskap
Medlem kan varje enskild person bli som vill stödja rörelsens syfte. Medlemsavgift gäller
innevarande verksamhetsår.
Medlem som motarbetar föreningens ändamål kan uteslutas av styrelsen.
Skriftlig överklagan kan ske till stämman, som behandlar den enligt reglerna för motioner.
§ 3 Stämma
Stämman är föreningens högsta beslutande organ och hålls med medlemmarna varje år före maj
månads utgång, utlyst av styrelsen.
Rösträtt, yttranderätt, förslagsrätt och närvarorätt tillkommer medlemmar som betalt
medlemsavgift senast sista mars innevarande kalenderår, om stämman inte beslutar annorlunda i
punkt 4.
Medlem får genom skriftlig fullmakt företräda högst en annan medlem.
Kallelse ska utfärdas senast 14 dagar före stämman och annonseras i föreningens tidning, på
föreningens hemsida eller annat sätt som styrelsen beslutar.
Stämmans föredragningslista ska innehålla följande ärenden:
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande och -sekreterare samt en justerare jämte stämmoordföranden
3. Kallelsens godkännande
4. Fastställande av röstlängd
5. Styrelsens årsredovisning
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Styrelsens ansvarsfrihet
9. Val av ordförande (jämna år)
10. Fastställande av antal styrelseledamöter
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av två revisorer
13. Val av valberedning
14. Styrelsens förslag och stadgeenligt inkomna motioner
15. Anmälningsärenden
16. Stämmans avslutande
Beslut får endast fattas i sakärenden som är förberedda av styrelsen.
Beslut fattas med enkel majoritet, om annat inte är föreskrivet. Vid personval skall sluten
omröstning ske.
Motion till stämman skall inlämnas skriftligen till styrelsen av medlem senast den siste
februari.
Extra stämma hålles när styrelsen så beslutar, om revisorerna så påkallar eller minst 10
procent av medlemmarna begär det. Styrelsen kallar till extra stämma att hållas inom 60 dagar
från det att framställan gjorts. Vid extra stämma utgår punkterna 5-13 ovan.
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§ 4 Styrelse
Styrelsen består av ordförande och 4-6 ledamöter.
Ordföranden och två ledamöter väljs av stämman under jämna år för en mandatperiod om
två år. Övriga 2-4 ledamöter väljs av stämman under ojämna år till en mandatperiod på två år.
Styrelsen kan inom sig utse vice ordförande och på annat sätt fördela styrelsearbetet.
Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser därtill.
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
Räkenskaper och andra handlingar skall senast den siste februari ställas till revisorernas
förfogande.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
§ 5 Revisorer
Stämman utser två revisorer och kan utse suppleanter för dessa. Revisorerna skall under mars
månad avge revisionsberättelse.
§ 6 Valberedning
Styrelse- och revisorsval skall förberedas av en valberedning om högst tre personer, utsedda av
stämman för ett år i taget.
Valberedningen avger sitt förslag i tid så att det kan delges medlemmarna i samband med
kallelse till stämman.
§ 7 Stadgeändring
Ändring av föreningens stadgar sker antingen genom likalydande beslut av två på varandra
följande stämmor med enkel majoritet, varav en ordinarie, eller genom beslut av en ordinarie
stämma i enighet.
Upplösning av föreningen beslutas enligt samma regler som stadgeändring. Vid upplösning
skall kvarvarande tillgångar överlämnas till organisation som till sitt ändamål liknar föreningens.

Dessa stadgar antogs i enhällighet på Medborgarrättsrörelsens stämma 6 maj 2008.
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