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STADGAR 

UPPGIFT 
§ 1. Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, har till uppgift att främja och 

tillvarata de folkrörelse-, organisations-, stiftelse- och föreningsägda folkhögskolornas 

intressen. 

Detta sker bland annat genom att RIO: 

a. bevakar för medlemsskolorna gemensamma ekonomiska frågor och verkar för att 

skapa opinion inom för skolorna angelägna områden. 

b. fungerar som remissorgan samt representerar medlemsskolorna i institutioner, 

organisationer, utredningar och kommittéer. 

c. insamlar uppgifter och material som kan ligga till grund för RIOs och skolornas 

agerande i olika frågor. 

d. bistår skolor eller grupper av skolor i överläggningar och förhandlingar kring 

verksamhets- och bidragsfrågor. 

e. svarar för information till skolorna i för verksamheten aktuella frågor. 

f. svarar för vissa gemensamma utbildnings-, utvecklings- och utvärderingsfrågor. 

g. tillsammans med Folkbildningsförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting 

utvärderar och utvecklar medlemsuppdraget i Folkbildningsrådet. 

h. vidtar de övriga åtgärder som kongressen och styrelsen beslutar om. 

MEDLEMSKAP 
§ 2. Varje självständig folkhögskola med folkrörelse, organisation, stiftelse eller förening 

som huvudman, och som uppfyller kriterierna för statsbidrag, kan, efter skriftlig 

ansökan därom, beviljas medlemskap i RIO. Medlemsorganisation i RIO förbinder sig 

att följa RIOs gemensamma idéer och principer. Medlemskap beslutas av styrelsen. 

KONGRESS 
§ 3. RIOs högsta beslutande organ är kongressen. 

a. Kongressen hålls vartannat år senast den 30 april på tid och plats som styrelsen 

fastställer. 

b. Kallelse till kongressen skall utsändas senast fyra månader före det att kongressen 

hålles. 

c. Motioner till kongressen skall lämnas till styrelsen senast två månader för det att 

kongressen hålles. 

d. Handlingar till kongressen skall utsändas senast fyra veckor före det att 
kongressen hålles. 

 
e. Varje medlemsskola äger rätt att sända två ombud till kongressen. 
 
 



 

f. De närvarande ombuden samt styrelsens ledamöter har rösträtt. Röstning genom 
fullmakt får ej förekomma. Kongressen är beslutsmässig om minst halva antalet 
möjliga ombud infunnit sig. 

g.  Vid votering med rösträkning skall fastställd röstlängd, om behov anses föreligga, 
justeras. 

§ 4. Vid kongressen skall ombuden: 

 

a. välja mötesfunktionärer i form av ordförande, vice ordförande, två sekreterare, två 

protokolljusterare tillika rösträknare samt utse ett beredningsutskott. 

b. på grundval av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning fastställa 

balansräkningar för de två gångna räkenskapsåren och besluta i frågan om 

ansvarsfrihet för styrelsen. 

c. välja ordförande samt övriga ledamöter till styrelsen för en tid av två år. Hälften av 

ledamöterna ska vara förtroendevalda och hälften från skolledningar. 

d. välja fyra ersättare till dessa, två förtroendevalda och två från skolledningar. 

e. välja tre revisorer, varav en auktoriserad, samt tre revisorsersättare. 

f. på förslag av kongressens beredningsutskott utse en valberedning. 

g. fastställa verksamhetsinriktning och ekonomisk plan samt eventuella policyprogram 

för nästa mandatperiod.  

h.  fastställa medlemsavgift samt arvoden för förtroendevalda. Styrelsen fastställer 

verksamhetsplan och budget.  

i.  behandla till kongressen inkomna motioner och skrivelser samt övriga av styrelsen 

framlagda ärenden. 

EXTRA KONGRESS 
§ 5. Extra kongress kan hållas när styrelsen anser behov därav föreligga eller om minst 1/3 

av medlemsskolorna så begär. 

§ 6. Kallelse till extra kongress skall utsändas minst en månad före det att kongressen 

hålles. Extra kongressen är beslutsmässig om minst halva antalet möjliga ombud 

infunnits sig. 

Vid extra kongress fattas beslut endast i de ärenden för vilka den extra kongressen har 

inkallats. 

VERKSAMHETS - OCH RÄKENSKAPSÅR 
§ 7. Varje verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. 

STYRELSEN  
§ 8. Styrelsen har det övergripande ansvaret för RIOs verksamhet och ekonomiska 

förvaltning samt förbereder ärenden till kongressen och verkställer dess beslut. 



 

§ 9. Styrelsen utser ombud till Folkbildningsrådets representantskap. Styrelsen skall därvid 

inhämta förslag från medlemmarna. 

§ 10. Styrelsen skall bestå av ordförande och elva ledamöter valda av kongressen. 

§ 11. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt ett arbetsutskott på minst tre 

ledamöter. 

§ 12.  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att 

sammankalla styrelsen om minst hälften av ledamöterna begär detta. 

Styrelsen är beslutsmässig då kallelse tillställts samtliga ledamöter och mer än hälften 

av dem är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har vid lika 

röstetal utslagsröst. 

§ 13. Senast 1 mars under kongressfritt år och senast sex veckor före kongressen skall 

styrelsen tillhandahålla revisorerna fullständiga räkenskaper samt protokoll över 

sammanträdena under räkenskapsåret. 

Revisorerna skall senast en månad före kongressen överlämna revisionsberättelse till 

styrelsen. Styrelsen skall framlägga verksamhets- och förvaltningsberättelserna för 

kongressen. 

§ 14. RIOs firma tecknas av den som styrelsen därtill utser. 

UTTRÄDE 
§ 15.  Medlemsskola som begär utträde ur RIO skall skriftligen anmäla detta till styrelsen 

senast 6 månader före nästkommande verksamhetsårs början. Erlagd medlemsavgift 

för det aktuella året återfås inte. 

UTESLUTNING 
§ 16. Styrelsen har rätt att utesluta medlemsskola som: 

- inte erlagt medlemsavgiften under det aktuella året och som skriftligen har påmints 

om detta före årets slut.  

- i väsentlig grad motarbetat RIOs syften. 

STADGEÄNDRING 
§ 17. Beslut om ändringar av dessa stadgar fattas av ordinarie kongress med 2/3 majoritet 

av fastställd röstlängd eller med enkel majoritet av fastställd röstlängd av två på 

varandra följande kongresser, varav en skall vara ordinarie. Det åligger styrelsen att 

tillse att förslag till ändring av stadgarna tillställs medlemsskolorna senast fyra veckor 

före det att kongressen hålles. 

 

 

 



 

UPPLÖSNING 
§ 18. Beslut om upplösning av RIO fattas av kongressen med minst 2/3 majoritet av 

fastställd röstlängd och är giltigt först sedan detsamma godkänts av därpå följande 

ordinarie eller extra kongress likaledes med 2/3 majoritet. 

§ 19. Om RIO upplöses skall dess tillgångar enligt beslut av den sista kongressen användas 

till ändamål som har samband med medlemsskolornas verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

BILAGA 1 TILL STADGARNA 

Arbetsordning för kongressen 

· Nominering av ledamöter till RIOs styrelse ska vara valberedningen tillhanda senast tre 

månader före kongressen. Inga andra än de nominerade kan ställas mot valberedningens 

förslag. 

· Tidsbegränsning bör praktiseras för inlägg när talarlistan blir lång. 

· Kongressen ska till sin hjälp ha förslag till beslut. 

· Protokoll skall finnas justerat och klart senast en månad efter avslutad kongress. 

 



 

 
 

 

 
 

 
 
 

BILAGA 2 TILL STADGARNA 

Förslag till föredragningslista för RIOs kongress 

1. Kongressens öppnande 

2. Val av mötesfunktionärer 

a) Ordförande 

b) Vice ordförande 

c) Föredragande sekreterare 

d) Två protokollssekreterare 

e) Två justeringspersoner tillika rösträknare 

3. Fastställande av föredragningslistan 

4. Godkännande av kallelsen 

5. Fastställande av röstlängden 

6. Val av beredningsutskott för kongressen 

7. Eventuella meddelanden 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 

9. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Behandling av och beslut om inkomna motioner 

11. Behandling av och beslut om styrelsens förslag 

12. Föredragning av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk plan 

13. Beslut om verksamhetsinriktning 

14. Fastställande av medlemsavgift 

15. Fastställande av arvoden till förtroendevalda och revisorer 

16. Beslut om ekonomisk plan 

17. Val av ordförande, ledamöter och ersättare i RIOs styrelse 

18. Val av tre revisorer och tre revisorsersättare 

19. Val av valberedning 

20. Övriga frågor 

21. Avslutning 

 

 

 

 


