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ORGANISATION 
§ 1. Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation, RIO, är en ideell förening för Sveriges 

folkrörelse-, organisations-, stiftelse- och föreningsdrivna folkhögskolor. 

Kongressen är RIOs högsta beslutande organ. Mellan kongresserna är styrelsen RIOs 
beslutande och verkställande organ.

ÄNDAMÅL
§ 2. RIO:s ändamål är att främja och tillvarata de folkrörelse-, organisations-, stiftelse- 

och föreningsägda folkhögskolornas intressen samt att stärka folkhögskolan som ut-
bildningsform.

UPPDRAG 
§ 3. RIOs uppdrag är att med utgångspunkt i § 2 Ändamål och beslut fattade vid RIOs 

kongress vara initiativtagande och pådrivande för

a) goda verksamhets- och bidragsmässiga förutsättningar för medlemsskolorna

b) att utveckla folkhögskolan som utbildningsform

c) att skapa opinion och bedriva påverkansarbete inom för medlemsskolorna angelägna 
områden samt att ge stöd till medlemsskolornas lokala och regionala opinionsarbete.

RIO ska dessutom

d) tillsammans med övriga medlemsorganisationer i Folkbildningsrådet, FBR, utveckla 
och ge riktlinjer för FBRs verksamhet.

e) tillsammans med övriga medlemsorganisationer i Folkhögskolornas Serviceorganisa-
tion, FSO, utveckla och ge riktlinjer för FSOs verksamhet.

f) svara för information till skolorna i för verksamheten aktuella frågor.

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

som huvudman, och som erhåller folkbildningsanslag för folkhögskoleverksamhet via 
FBR, kan, efter skriftlig ansökan därom, beviljas medlemskap i RIO. Medlemskapet 
förutsätter att folkhögskolan ansluter sig till RIOs ändamål och rörelsefolkhögskolor-
nas idégrund. 

Medlemskap beslutas av styrelsen.

Medlemskap i RIO innebär tillgång till de nationella stödinsatser och den service som 
erbjuds mot ersättning via RIO som medlem i Folkhögskolornas Serviceorganisation, 
FSO.

KONGRESS
§ 5.  RIOs högsta beslutande organ är kongressen. Kongressen ger riktlinjer, ekonomiska 

ramar samt uppdrag till styrelsen.

a. Kallelse, motioner, handlingar, tidsfrister 

Kongressen hålls vartannat år senast den 30 april på tid och plats som styrelsen fast-
ställer. 

Kallelse till kongressen ska utsändas senast fyra månader före det att kongressen 
hålles. 



Varje medlemsskola äger rätt att lämna motioner till kongressen, vilka ska vara RIOs 
styrelse tillhanda senast två månader före det att kongressen hålles. 

Handlingar till kongressen ska utsändas till medlemsskolorna och anmälda ombud 
senast fyra veckor före det att kongressen hålles. 

Protokoll från kongressen ska föreligga justerat och klart senast fyrtiofem dagar ef-
ter kongressens avslutning.

b.  Ombud, beslutsmässighet, mötesrättigheter, beslutsformer

Varje medlemsskola äger rätt att sända två ombud till kongressen. 

De närvarande ombuden samt styrelsens ledamöter har yttrande, förslags- och röst-
rätt. Kongressen kan bevilja annan än ombud yttranderätt. 

Kongressen är beslutsmässig då ombud för minst två tredjedelar av antalet medlems-
skolor är närvarande. 

Röstning genom fullmakt får ej förekomma. 

Vid votering med rösträkning ska fastställd röstlängd justeras.

c.  Vid kongressen ska följande ärenden tas upp:

1. Kongressens öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
a) Ordförande
b) Vice ordförande
c) Två protokollssekreterare
d) Två protokollsjusterare tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängden
4. Ställningstagande till om kongressen kallats i stadgeenlig ordning
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Fastställande av kongressens arbetsordning
7. Val av beredningsutskott för kongressen och eventuella andra utskott
8. Eventuella meddelanden
9. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisningar
10. Revisorernas berättelser
11. Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för respektive verksamhetsår. 
13. Behandling av och beslut om styrelsens förslag
14. Behandling av och beslut om inkomna motioner
15. Föredragning av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk plan
16. Fastställande av verksamhetsinriktning
17. Fastställande av medlemsavgift
18. Fastställande av arvoden till förtroendevalda och revisorer
19. Fastställande av ekonomisk plan
20. Val av ordförande, ledamöter och ersättare i RIOs styrelse
21. Val av tre revisorer och tre revisorsersättare
22. Val av valberedning



23. Fastställande av arbetsordning för valberedningen
24. Övriga frågor
25. Avslutning

EXTRA KONGRESS
§ 6. Extra kongress kan hållas när styrelsen anser behov därav föreligga eller om minst en 

tredjedel av medlemsskolorna så begär.

§ 7.  Kallelse till extra kongress ska utsändas minst en månad före det att kongressen hål-
les. Extra kongressen är beslutsmässig då ombud för minst två tredjedelar av antalet 
medlemsskolor är närvarande. 

Vid extra kongress fattas beslut endast i de ärenden för vilka den extra kongressen 
har inkallats. Handlingar ska utsändas senast två veckor före det att extra kongress 
hålles.

VERKSAMHETS - OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT SÄTE
§ 8.  Varje verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. Fören-

ingens säte är Stockholm.

STYRELSEN
§ 9.  Styrelsen har ansvaret för RIOs verksamhet och ekonomiska förvaltning mellan kon-

gresserna, verkställer RIOs uppdrag enligt stadgar och kongressbeslut samt förbere-
der ärenden till kongressen och verkställer dess beslut. 

Föreningens kansli arbetar på uppdrag av styrelsen. 

§ 10.  Styrelsen ska bestå av tolv ledamöter inklusive ordförande valda för en tid av två år av 
kongressen, därtill väljs fyra ersättare.

a)  Hälften av ledamöterna och av ersättarna ska vara förtroendevalda och hälften från 
skolledningar.

b)  I det fall en ledamot avgår under mandatperioden ansvarar styrelsen för att en ersät-
tare inträder i den ordning kongressen fastställt.

§ 11.  Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de funktionärer som styrelsen anser 
erforderligt samt ett arbetsutskott med tre till fem ledamöter.

§ 12.  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att sam-
mankalla styrelsen om minst hälften av ledamöterna begär detta. 

Styrelsen är beslutsmässig då kallelse tillställts samtliga ledamöter och mer än hälf-
ten av dem är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har vid lika 
röstetal utslagsröst.

§ 13.  Styrelsen utser ombud till Folkbildningsrådets representantskap och till Folkhögsko-
lornas Serviceorganisations årsmöte. Styrelsen ska därvid inhämta förslag från med-
lemsskolorna.

§ 14.  Styrelsen ska till revisorerna överlämna erforderliga underlag för revision. 

Styrelsen ska framlägga verksamhetsberättelse samt årsredovisningar, inklusive för-
slag om disposition av respektive årsresultat, för kongressen.

§ 15. RIOs firma tecknas av de som styrelsen därtill utser.



REVISION
§ 16.  Kongressen väljer tre revisorer, varav en auktoriserad, samt tre revisorsersättare, va-

rav en auktoriserad.

a)  Revisorerna ska följa styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning.

b)  De förtroendevalda revisorerna ansvarar dessutom för att granska styrelsens arbete 
med att fullfölja de uppdrag som givits av kongressen.

c)  Revisorerna ska till styrelsen överlämna revisionsberättelse med förslag till ställnings-
tagande om styrelsens förslag om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
samt förslag i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för respektive verksamhets- och 
räkenskapsår.

VALBEREDNING
§ 17.  Efter förslag från kongressens beredningsutskott väljs en valberedning med uppgift 

att inför nästföljande kongress förbereda val av styrelse och revisorer. 

Nomineringar av ledamöter till RIOs styrelse ska vara valberedningen tillhanda senast 
tre månader före kongressen. Inga andra än de som nominerats kan ställas mot val-
beredningens förslag. 

En arbetsordning för valberedningen bereds av styrelsen och beslutas av kongressen.

UTTRÄDE
§ 18.  Medlemsskola som begär utträde ur RIO ska skriftligen anmäla detta till styrelsen se-

nast sex månader före nästkommande verksamhetsårs början. Erlagd medlemsavgift 
för det aktuella året återfås inte.

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

a)  inte erlagt medlemsavgiften under det aktuella året och som skriftligen har påmints 
om detta före årets slut.

b)  i väsentlig grad motarbetat RIOs syften och inte följer RIOs ändamål och rörelsefolk-
högskolornas idégrund.

STADGEÄNDRING
§ 20.  Beslut om ändringar av dessa stadgar fattas av ordinarie kongress med två tredjedels 

majoritet av fastställd röstlängd eller med enkel majoritet av fastställd röstlängd av 
två på varandra följande kongresser, varav en ska vara ordinarie. Det åligger styrelsen 
att tillse att förslag till ändring av stadgarna tillställs medlemsskolorna senast fyra 
veckor före det att kongressen hålles.

UPPLÖSNING
§ 21.  Beslut om upplösning av RIO fattas av kongressen med minst två tredjedels majoritet 

av fastställd röstlängd och är giltigt först sedan detsamma godkänts av därpå följande 
ordinarie eller extra kongress likaledes med två tredjedels majoritet.

§ 22.  Om RIO upplöses ska dess tillgångar enligt beslut av den sista kongressen användas 
till ändamål som överensstämmer med stadgarnas § 2 Ändamål.


