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STADGAR FÖR KOLONITRÄDGÅRDSFÖRBUNDET 
 

 

§ 1  FÖRBUNDETS NAMN 

 Förbundets namn är Koloniträdgårdsförbundet. 

 

§ 2  UPPGIFT 

 Koloniträdgårdsförbundet är en sammanslutning för koloniträdgårdsrörelsens föreningar i 

Sverige som därigenom organiserar trädgårdskolonister i koloniträdgårdar, fritidsträdgårdar, 

odlingslottsområden, fritidsbyar eller motsvarande.  

 

 Förbundet är partipolitiskt obundet och har till uppgift 

 

 att tillvarata föreningarnas och deras medlemmars intressen, 

  

 att verka för att alla som vill bli kolonister och delta i koloniträdgårdsverksamhet ska ges 

möjlighet till detta, 

 

 att värna om koloniträdgårdsrörelsens allmännyttiga inriktning samt att främja en god 

mänsklig gemenskap bland kolonister och ett gemensamt ansvarstagande oavsett 

ålder, kön, kulturell eller etnisk bakgrund, 

 

 att sprida information om koloniträdgårdsrörelsen och dess verksamhet,  

 

 att  föra trädgårdsintresset vidare till nya generationer, 

 

 att bevaka koloniträdgårdsrörelsens intressen vad avser samhällsplanering, lagstiftning 

och ekonomi, 

 

 att  bevara, utveckla och förnya koloniträdgårdsverksamheten, 

 

 att medverka till att kolonister får en bred kunskap om odling samt miljö- och 

klimatfrågor och medverka till miljödiplomering av medlemsföreningarna 

 

 att aktivt arbeta för ett gott samarbete med koloniträdgårdsrörelsen i andra länder. 

 

§ 3 FÖRBUNDETS ORGANISATION 

 

3.1 Förbundets beslutande organ är: 

 Förbundsrådet 

 Förbundsstyrelsen 

 Förbundets regioner 

 

3.2 Förbundet är organisatoriskt uppbyggt av anslutna medlemsföreningar. Alla medlemsföreningar 

är geografiskt sammanslutna i förbundets regioner.  

 
§ 4 ANSLUTNING OCH VALBARHET 

 

4.1 Förening som organiserar trädgårdskolonister i enlighet med § 2 kan ansluta sig till förbundet.  

        

4.2 Ansökan om inträde i förbundet görs skriftligen till Koloniträdgårdsförbundet. Till ansökan 

skall bifogas föreningens senaste verksamhetsberättelse samt protokoll från årsmöte eller 

medlemsmöte med beslutet om att ansöka om medlemskap. Av ansökan skall även framgå att 

man godtar medlemsvillkoren enligt dessa förbundsstadgar. Förbundsstyrelsen inhämtar alltid 

berörd regionstyrelses yttrande innan beslut fattas om och när inträde ska beviljas. 
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4.3 Person som är valbar till förtroendeuppdrag i medlemsförening kan även nomineras och väljas 

till förtroendeuppdrag i förbundets centrala och regionala organ. 

 

4.4 Om en förtroendevald i region eller förbundet under sin mandattid förlorar rätten att vara valbar 

till förtroendeuppdrag i medlemsförening kan denne fråntas sitt uppdrag genom beslut i 

förbundsstyrelsen. 

 

4.5 Förtroendevald revisor får inte vara nära anhörig till ordinarie styrelseledamot eller ersättare.  

 
§ 5 ANSLUTEN FÖRENINGS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 

 

5.1 Förening som är ansluten till förbundet har rätt att begära förbundets bistånd i frågor som gäller 

dess verksamhetsområde. Bistånd kan dock inte beviljas för tvister som uppkommit före 

ansökan om inträde i förbundet. Förbundsstyrelsen kan besluta om undantag från denna regel. 

 

5.2 Medlem i ansluten förening får förbundets tidskrift Koloniträdgården. Undantag från denna 

regel kan göras för förening som anslutits på speciella villkor. Den som inte är medlem kan 

prenumerera på tidskriften Koloniträdgården. 

 

5.3 Ansluten förening ska tillhöra region av förbundet och förbinder sig vid inträdet att följa 

förbundets och regionens stadgar och de i dessa reglerade åtagandena.  

 

5.4 Vid ansökan om inträde i Koloniträdgårdsförbundet ska förening till förbundet lämna kopia av 

föreningens stadgar och övriga av förbundsstyrelsen beslutade uppgifter. Ansluten förening är 

skyldig att underrätta förbundsstyrelsen om alla förändringar av föreningens stadgar som sker 

efter inträdet. 

 

5.5 Ansluten förening får inte utan särskilt medgivande från regionen bistå förening som inte är 

ansluten till förbundet med material eller information från förbundet i arrende- eller förenings-

frågor. 

 

5.6 Förening ska fortlöpande anmäla medlems- och adressförändringar till förbundets kansli och 

varje år före den 1 juni sända in en förteckning om föreningens medlemsantal och styrelsens 

sammansättning. Föreningen ska bistå förbundet med uppgifter som kan krävas för förbundets 

verksamhet. 

 

5.7 Förening är skyldig att utan anmodan erlägga stadgeenligt fastställda avgifter. 

 

§ 6 UTTRÄDE  

 

6.1 Medlemsförening som önskar utträda ur regionen och förbundet ska skriftligen anmäla detta till 

förbundsstyrelsen. För utträdesrätt ska beslut om detta ha fattats med minst 2/3 majoritet vid två 

av föreningens stadgeenligt kallade möten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan 

dessa möten ska minst sex månader ha förflutit. 

 

 Till föreningsmöte där utträdesfråga avses behandlas ska medlemmarna erhålla personlig kal-

lelse där det av kallelsen framgår att utträdesfråga ska tas upp. Kallelse ska även sändas till 

förbunds- och regionstyrelse minst sex veckor före respektive möte. Representant för kallad 

styrelse har yttrande- och förslagsrätt på dessa möten. 

 

6.2 Utträde kan beviljas om medlemsförening uppfyllt i § 6.1 angivna villkor och gäller från det 

årsskifte som följer närmast efter det utträdet beviljats. 

 

6.3 Förening som har utträtt ur förbundet och regionen har inte rätt till någon del av förbundets eller 

regionens tillgångar. 
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§ 7 UTESLUTNING 

 

7.1 Förening kan uteslutas ur förbundet och dess region om inte avgiften erlagts i stadgeenlig 

ordning, om inte uppskov begärts och erhållits. 

 

7.2 Om ansluten förening allvarligt bryter mot av förbundet fastställda stadgar eller handlar på 

sådant sätt att förbundets verksamhet eller rörelsens anseende därigenom skadas, kan sådan 

förening uteslutas ur förbundet. 

 

7.3 Fråga om uteslutning prövas och avgörs av förbundsstyrelsen. Anmälan som kan leda till 

uteslutning enligt § 7.2 ska skriftligen sändas till förbundsstyrelsen. Sedan anmäld förening 

beretts tillfälle att yttra sig över anmälan, delges förening förbundsstyrelsens beslut. 

 

7.4 Utesluten förening är skyldig att erlägga de avgifter till förbundet och dess region som är 

förfallna till betalning. Vid uteslutning räknas resterande avgift i enlighet med vad som skulle 

ha gällt vid utträde enligt § 6.2 och § 6.3. 

 

7.5 Den förening som uteslutits ur Koloniträdgårdsförbundet, har inte rätt till någon del av 

Koloniträdgårdsförbundets eller dess regions tillgångar. 

 

7.6 Förening som inte är nöjd med förbundsstyrelsens beslut kan överklaga detta hos förbundsrådet. 

Förbundsrådets beslut kan inte överklagas. 

 

§ 8 AVGIFTER 

 

8.1 Årsavgiften till förbundet för nästkommande kalenderår fastställs av förbundsrådet  

 

8.2 Årsavgiften ska vara inbetald till förbundet senast den 15 maj det år avgiften avser.  

 

8.3 Medlemsföreningarnas årsavgift till förbundet baseras på det antal medlemmar som förening-

arna rapporterat till Koloniträdgårdsförbundet senast den 1 juni året innan. Nyansluten 

medlemsförenings årsavgift baseras på antalet medlemmar som anges i ansökan och fastställs av 

förbundsstyrelsen när medlemskapet beviljas.  

 

§ 9 FÖRBUNDSRÅDETS UPPGIFT OCH SAMMANSÄTTNING 

 

9.1 Förbundets högsta beslutande organ är förbundsrådet. Förbundsrådet består av 

förbundsstyrelsens ledamöter samt 2 representanter från varje region. Utöver detta väljs 

ytterligare en ledamot för varje fullbordat tusental medlemmar utöver de tusen första 

medlemmarna i en region per den 31 december året innan. Regionen har också rätt att utse 

samma antal ersättare. 

 

9.2 Förbundsstyrelsen ska senast den 1 februari varje år meddela varje region det antal ledamöter 

som regionen ska välja till förbundsrådet. Dessa förbundsrådsledamöter, jämte samtliga 

ersättare, väljs av respektive regions årsmöte eller extra årsmöte att ingå i förbundsrådet från 1 

juli innevarande år till 30 juni nästa år. Endast medlem i till förbundet ansluten förening är val-

bar. 

 

9.3 De anslutna föreningarna nominerar förslag på regionens ledamöter till förbundsrådet. 

Nomineringarna skickas till regionens valberedning som lägger ett förslag till regionens årsmöte 

på vilka som skall väljas till regionens ledamöter i förbundsrådet. Ledamöterna ska vara 

medlemmar i respektive föreningar. Vid förhinder för vald ledamot att delta i förbundsrådets 

sammanträde inträder ersättare i den ordning som respektive region beslutat. Regionerna 

ansvarar för att vid behov kalla in ersättare till förbundsrådets sammanträden. 
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9.4 Till förbundsrådets sammanträden kallas även förbundets revisorer och valberedningens 

ordinarie ledamöter. 

 

9.5 Förbundets hedersmedlemmar inbjuds även att närvara vid förbundsrådets sammanträden med 

yttranderätt. Hedersmedlem erhåller emellertid ingen ersättning eller arvode i samband med sitt 

deltagande. 

 

9.6 Varje ansluten förening äger rätt att på egen bekostnad sända en åhörare till förbundsrådets 

sammanträden, dock utan yttrande- eller förslagsrätt. Därutöver kan en enskild medlem i en 

ansluten förening likaså delta på egen bekostnad som åhörare, utan yttrande- eller förslagsrätt 

om denne lämnat en motion till förbundsrådet. 

  

9.7 Förbundsrådets ledamöter erhåller arvode och ersättningar med belopp som föreslås av 

arvodeskommittén.   

 

§ 10 FÖRBUNDSRÅDETS TIDPUNKT 

 Förbundsrådet sammanträder en gång varje år på plats som beslutas av föregående förbundsråd. 

Förbundsrådet ska äga rum före april månads utgång på tidpunkt som fastställs av 

förbundsrådet.  

 

§ 11 KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRBUNDSRÅD 

 

11.1 Ordinarie förbundsråd ska utlysas, senast i juni månad året innan sammanträdet, i förbundets 

tidskrift Koloniträdgården samt i skrivelse till samtliga medlemsföreningar och regioner. I 

utlysningen anges dels tidpunkt för förbundsrådsmötet, dels redovisas hur regionernas ombud 

utses samt hur motioner kan inlämnas till förbundsrådet. 

 

11.2  Kallelse till ordinarie förbundsrådsmöte skall av förbundsstyrelsen sändas till förbundsrådets 

ledamöter, förbundets revisorer och valberedningens ordinarie ledamöter senast två månader 

före sammanträdet. Dagordningen skall utsändas till dessa senast tre veckor före sammanträdet. 

 

§ 12 EXTRA FÖRBUNDSRÅD 

 

12.1 Extra förbundsråd inkallas, då förbundsstyrelsen så beslutar, revisorerna finner anledning därtill 

eller föreningar som sammanlagt representerar minst hälften av förbundets medlemstal så 

kräver, varvid klart ska anges vilka ärenden det extra förbundsrådet ska behandla. 

 

12.2  Kallelse till extra förbundsråd ska ske senast sex veckor före det extra förbundsrådet, i skrivelse 

till samtliga medlemsföreningar och regioner. I denna kallelse ska anges vilka ärenden som ska 

behandlas av det extra förbundsrådet. 

 

§ 13 MOTIONER OCH FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSRÅD 

 

13.1 Motionsrätt till förbundsrådet har anslutna föreningar och dess enskilda medlemmar samt 

regionstyrelserna. Enskild medlem inger sin motion till föreningsstyrelsen, som ska 

vidarebefordra motionen till regionstyrelsen tillsammans med sitt yttrande. Motion från ansluten 

förening ska inges till regionstyrelsen. Regionstyrelsen yttrar sig över samtliga motioner och 

insänder dem inom i stadgarna föreskriven tid (§13.4) till förbundsstyrelsen. 

 

13.2 Motion som inte behandlats i enlighet med detta kan endast upptas till behandling av 

förbundsrådet, om förbundsrådets samtliga ledamöter beviljar en sådan begäran. 

 

13.3 Förbundsstyrelsen har egen förslagsrätt till förbundsrådet.  

 

13.4 Senast den 1 september året innan ordinarie förbundsrådet sammanträder ska motioner från 

enskilda medlemmar ha lämnats till respektive föreningsstyrelse. Föreningsstyrelse ska därefter 
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senast den 1 oktober samma år lämna egna motioner och motioner från enskilda medlemmar 

med sitt utlåtande till sin regionstyrelse. Regionstyrelsen tillser att samtliga motioner inklusive 

regionens egna är förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 december samma år tillsammans med 

regionstyrelsens yttranden. Förbundsstyrelsen ska därefter behandla inkomna motioner och yttra 

sig över dessa. 

 

13.5 Förbundsstyrelsens förslag och inkomna motioner med tillhörande yttranden ska genom 

kansliets försorg tillhandahållas samtliga medlemsföreningar och regioner, inrapporterade 

förbundsrådsledamöter och förbundsstyrelsens ledamöter, förbundets revisorer och 

valberedning senast sex veckor före förbundsrådet. Förbundsstyrelsen kan besluta om att dessa 

handlingar helt eller delvis tillhandahålls via förbundets hemsida. 
 

 
§ 14 FÖRBUNDSRÅDSPROTOKOLL 

 Över förbundsrådets möten skall protokoll föras. Protokoll från ordinarie möte skall senast den 

15 juni sändas i justerat skick till rådets ledamöter och ersättare, revisorer, regionstyrelser och 

samtliga anslutna föreningar. Protokoll från extra möte skall utsändas på samma sätt senast tre 

månader efter mötet. Förbundsstyrelsen kan besluta om att dessa protokoll helt eller delvis 

tillhandahålls via förbundets hemsida. 

 

§ 15 RÖSTRÄTT OCH RÖSTNINGSFÖRFARANDE VID FÖRBUNDSRÅD 

 

15.1 Varje vid omröstning närvarande ordinarie ledamot av förbundsrådet, eller tjänstgörande 

ersättare, ledamot av förbundsstyrelsen samt ordinarie revisor har en röst var. Röstning med 

fullmakt för annat ombud är inte tillåten.  

 

15.2 Förbundsrådet är beslutför då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med 

öppen omröstning och enkel röstövervikt. Eventuella personval ska ske med sluten omröstning 

om en ledamot så begär. Vid lika röstetal ska personval avgöras genom lottning, i övriga frågor 

gäller den mening som biträds av mötesordföranden. 

 

15.3 Förbundsstyrelsens ledamöter och revisorer har inte rösträtt i frågor som avser deras verksam-

hetsberättelser eller ansvarsfrihet. 

 

§ 16  ÄRENDEN VID ORDINARIE FÖRBUNDSRÅD 

 

16.1 Vid ordinarie förbundsråd ska följande ärenden behandlas: 

 Beslut om att mötet kallats enligt stadgarna 

 Fastställande av röstlängd 

 Val av förbundsrådsfunktionärer 

 Val av beredningsutskott 

 Förbundsstyrelsens verksamhetsrapport  

 Behandling av resultaträkning 

 Behandling av balansräkning 

 Revisorernas berättelse 

 Beslut angående redovisat överskott eller underskott 

 Styrelsens ansvarsfrihet 

 Beslut om budgetprognos för nästkommande år 

 Beslut om verksamhetsinriktning för nästkommande år  

 Beslut om förbundsavgifter för nästkommande år 

 Beslut om arvode för arvodeskommittén  

 Arvodeskommitténs förslag till beslut om arvoden och ersättningar för innevarande år 

 Motioner 

 Förslag från förbundsstyrelsen 

 Fastställande av antal ledamöter i förbundsstyrelsen 

 Val av förbundsordförande 
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 Val av vice förbundsordförande    

 Val av ordinarie förbundsstyrelseledamöter 

 Val av revisorer och ersättare 

 Val av stadgekommitté 

 Val av arvodeskommitté bestående av valberedningens ordförande och ytterligare fyra 

ledamöter 

 Val av valberedning 

 Övriga på föredragningslistan upptagna frågor 

 

16.2 Förbundsrådet har också att behandla följande frågor: 

 - vid behov ändra regionindelningen 

 - vid behov utarbeta riktlinjer för tidskriften Koloniträdgården 

 - i övrigt behandla frågor som beslutats av förbundsstyrelsen eller enligt § 12. 

 

§ 17 STADGEKOMMITTÉ 

 Stadgekommittén är beredande organ när det gäller stadgefrågor. Stadgekommittén består av 

förbundsordförande och det antal ledamöter förbundsrådet fastställer. 

 

 Stadgekommittén ska behandla motioner som gäller stadgefrågor och kan också ta egna initiativ 

till stadgeändringar. Stadgekommittén ska lämna sina förslag till förbundsstyrelsen som efter 

behandling överlämnar dessa till förbundsrådet för beslut. 

 

§ 18 ARVODESKOMMITTÉ 

 Arvodeskommittén är beredande organ när det gäller arvoden och traktamenten. 

Arvodeskommittén består av valberedningens ordförande och ytterligare fyra ledamöter valda 

av förbundsrådet. Arvodeskommittén överlämnar sitt förslag om arvoden och ersättningar till 

förbundsrådet för beslut. 

 

§ 19 VALBEREDNING 

 

19.1 Förbundsrådet väljer en valberedning bestående av minst fem personer jämte minst två ersättare 

med uppgift att till nästa förbundsråd förbereda val av förbundsordförande, vice 

förbundsordförande, övriga förbundsstyrelseledamöter, revisorer och revisorsersättare, 

stadgekommitté, arvodeskommitté samt förbundsrådspresidium. Nomineringar ska vara 

valberedningen tillhanda senast tre månader innan förbundsrådet äger rum. 

 

19.2 Valberedningen har även att förbereda eventuella fyllnadsval i förbundsstyrelsen.  

 

§ 20 FÖRBUNDSSTYRELSEN 

 

20.1 Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet. Förbundsstyrelsen består av ordförande och 

vice ordförande samt det antal ledamöter som förbundsrådet beslutat. Förbundsordförande, vice 

ordförande samt övriga förbundsstyrelseledamöter väljs växelvis med två års mandatperiod. 

 

20.2 Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden, minst fyra gånger per år. 

Dessutom är ordföranden skyldig att sammankalla förbundsstyrelsen om minst tre av dess 

ledamöter begär detta. 

 

 Till förbundsstyrelsens sammanträden ska samtliga ledamöter kallas minst två veckor innan 

mötets datum.  

 

 Över förbundsstyrelsens sammanträden ska föras protokoll som sänds till styrelsens ledamöter, 

revisorerna och förbundsrådets ordinarie ledamöter. 

 

20.3 Förbundsstyrelsens beslut är giltigt då mer än hälften av dess ledamöter är närvarande när 

beslutet fattas. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
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20.4 Förbundsstyrelsens ledamöter erhåller arvode och ersättning med belopp som fastställs av  

 förbundsrådet. 

 

§ 21 ARBETSUTSKOTT 

 Förbundsstyrelsen äger rätt att utse arbetsutskott bestående av förbundsordföranden samt minst 

två ytterligare ledamöter. Förbundsstyrelsen fastställer arbets- och beslutsordning för utskottet. 

Över utskottets sammanträden ska föras protokoll som skyndsamt sänds till förbundsstyrelsens 

ledamöter, revisorerna och förbundsrådets ordinarie ledamöter. 

 

§ 22 FÖRVALTNING OCH REVISION 

 

22.1 Förbundsstyrelsen ska ha erforderlig kontroll över förbundets räkenskaper och se till att 

förbundets medel är tillgängliga för förbundet och är placerade på betryggande sätt. 

 

22.2 Förbundsstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förbundets medel och dess 

förvaltning. En ledamot, som inte deltagit i förbundsstyrelsens möte kan dock inte ställas till 

ansvar för beslut som fattats vid mötet. En ledamot som deltagit i förbundsstyrelsemöte, men 

reserverat sig mot ett beslut och senast inom sju dagar efter mötet bekräftat detta skriftligt till 

sekreteraren kan inte ställas till ansvar för beslutet. 

 

 Förbundsstyrelsen ska besluta om firmatecknare för förbundet. 

 

22.3 Förbundsstyrelsen ska besluta om budget och verksamhetsplan för innevarande år. 

Räkenskaperna ska föras per kalenderår. Förbundsstyrelsen ska erhålla ekonomiska månads-

rapporter i den omfattning som styrelsen begär. 

 

 Före februari månads utgång ska det gångna årets räkenskaper vara avslutade samt bokslutet 

jämte styrelsens förvaltningsberättelse överlämnas till förbundets revisorer för granskning.  

 

22.4 För granskning av förbundsstyrelsens förvaltning utser förbundsrådet två revisorer jämte två 

ersättare. Revisorerna ska vara medlemmar i ansluten förening. om förbundsrådet, 

förbundsstyrelsen eller revisorerna anser det nödvändigt kan de besluta att även anlita en 

auktoriserad revisor, vilken ej behöver vara medlem i ansluten förening, som jämte de 

förtroendevalda har att avge revisionsberättelse enligt §22.5. 

22.5 Revisorerna granskar löpande förbundets räkenskaper och kan begära att få periodiska rapporter 

upprättade vid tre tillfällen under kalenderåret. 

  

 Berättelse över revisorernas granskning av det gångna årets räkenskaper innehållande omdöme 

om förvaltningen och yttrande angående ansvarsfrihet ska vara klar två veckor efter att bokslut 

och förvaltningsberättelse har överlämnats till revisorerna, dock senast en vecka före tidpunkt 

för förbundsråd.  

 

22.6 Förbundsstyrelsens och revisorernas årliga berättelser ska sändas till anslutna föreningar och 

regioner före den 15 juni varje år.  

 

§ 23 KOLONITRÄDGÅRDSFÖRBUNDETS KANSLI 

 

 Förbundsstyrelsen anställer personal samt utser ansvarig för kansliet med titeln 

generalsekreterare. Anställd personal kan inte samtidigt vara förtroendevald på förbundsnivå. 

Förbundsstyrelsen beslutar årligen arbets- och delegationsordning.  

 

 Om särskilda skäl föreligger kan förbundsstyrelsen under viss tid nyttja tjänster av 

förtroendevald mot arvode.  
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§ 24 REGIONER 

 

24.1 Förbundet är indelat i regioner. Antalet regioner kan ändras alltefter nytillkomna föreningars 

geografiska läge. 

 

 Beslut om ändring av regionindelningen fattas av förbundsrådet.  

 

24.2 Initiativ till ändring av regionindelning kan tas av regionstyrelse efter samråd med berörda 

regioner och föreningar. 

 

24.3 Förbundsstyrelsen kan själv ta initiativ till bildande av andra typer av regioner för speciella 

ändamål 

 

24.4 Regionorganisationen bildas av de till förbundet anslutna föreningarna inom det av förbunds-

rådet fastslagna området. Regionen är den organisatoriska enheten för det regionala arbetet 

inom förbundet, men utgör även medlemsföreningarnas främsta kanal för att påverka förbundets 

verksamhet. 

 

 Regionerna har att årligen samla regionens medlemsföreningar till ett årsmöte, vid vilket 

regionens förbundsrådsledamöter väljs. Regionens förbundsrådsledamöter har att företräda 

samtliga medlemsföreningar i regionen. 

 

24.5 På förbundsrådets och förbundsstyrelsens uppdrag sköter regionerna vissa för förbundet 

övergripande frågor av regional natur. En av regionens viktigaste uppgifter är att tillsammans 

med förbundsstyrelsen verka för att alla koloniträdgårdsföreningar ansluts till regionen och 

förbundet. I övrigt fastställer regionen själv sin verksamhet. 

 

24.6 Regionen fastställer själv sina stadgar vilka inte får strida mot Koloniträdgårdsförbundets 

stadgar.  

 

 Vid avvikelse från de enligt § 25 beslutade normalstadgarna för region ska stadgarna godkännas 

av förbundsstyrelsen. 

 

 Stadgarna ska fastställas vid ett årsmöte till vilket samtliga till regionen anslutna föreningar 

kallats. Förbundsstyrelsen ansvarar för kallelse till nybildad regions första årsmöte. 

 

24.7 Regionstyrelse väljs av ett regionårsmöte till vilket samtliga till regionen anslutna föreningar 

ska kallas. 

 

 Regionstyrelsens ledamöter väljs på två år med växelvis avgång.  

 

 Regionstyrelsens uppgift är att leda det regionala arbetet och verkställa de beslut som träffas 

inom regionen samt av förbundsrådet och förbundsstyrelsen. 

 

24.8 Förtroendevald i den regionala organisationen ska vara medlem i till förbundet ansluten  

 förening. 

 

24.9 Regionstyrelsen ansvarar för samordningen av kontakterna med kommuner och markägare inom 

sitt geografiska område. Regionerna kan medverka till att de anslutna föreningarna inom en 

kommun eller med samma markägare bildar en särskild samorganisation som t ex en 

centralförening.  

 

24.10 Regionstyrelserna ska varje år få uppgift om namn och adress på styrelseledamöter i de 

föreningar som hör till regionen. Dessa uppgifter skickas till regionstyrelserna av respektive 

föreningar. 
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 Till regionstyrelserna lämnar förbundet ett årligt ekonomiskt bidrag för verksamheten inom 

regionerna. Beloppets storlek fastställs av förbundsstyrelsen. 

 

 Räkenskaperna handhas av regionstyrelsen. 

 

 Revision utförs av de inom regionen särskilt valda revisorerna. 

 

§ 25 NORMALSTADGAR 

 Stadgar för regionerna samt anslutna föreningar, får inte strida mot förbundets stadgar. 

Förbundsstyrelsen beslutar om normalstadgar för föreningarna som vägledning vid ändring av 

föreningsstadgar. Förbundsstyrelsen föreslår normalstadgar för regionerna vilka fastställs av 

Förbundsrådet. Dessa normalstadgar är vägledande för regionernas beslut om sina stadgar. 

 

§ 26 KOLONITRÄDGÅRDSFÖRBUNDETS TIDSKRIFT 

 

26.1 För att främja förbundets syften och kontakten med medlemmarna utges tidskriften Koloni-

trädgården. 

 

26.2 Förbundsrådet utarbetar riktlinjer för tidskriften Koloniträdgården. 

 

§ 27 KOLONITRÄDGÅRDSFÖRBUNDETS UPPLÖSNING 

 Beslut om förbundets upplösning fattas när frågan varit förelagd samtliga till förbundet anslutna 

föreningar och att minst tre fjärdedelar av de anslutna medlemmarna gett sitt bifall samt att 

beslutet fattats på två av varandra följande förbundsråd varav minst ett ska vara ordinarie. 

 

 Förbundets tillgångar ska, om det upplöses, användas till att gagna koloniträdgårdsrörelsen i 

Sverige. Beslut i sådant ärende ska fattas samtidigt som beslut om upplösning på förbundets 

sista förbundsråd. 

 

§ 28 STADGEÄNDRING 
 Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut som fattas på ordinarie förbundsråd. Om 

lagändring eller myndighetsbeslut gör det nödvändigt att ändra förbundets stadgar kan ett extra 

förbundsrådsmöte ändra stadgarna. Stadgar som ändrats av extra förbundsråd gäller fram till 

dess nya stadgar kan antas av ett ordinarie förbundsråd. 

 

 Dessa stadgar har antagits vid Koloniträdgårdsförbundets förbundsråd 2020 och äger efter 

rådsmötets slut omedelbar tillämpning. Dessa stadgar upphäver därmed de tidigare av Svenska 

förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar och Koloniträdgårdsförbundet antagna 

stadgarna. 
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STADGAR FÖR KOLONITRÄDGÅRDSRÖRELSENS LÅNEFOND 
 

§ 1  FONDENS NAMN 

 Fondens namn är Koloniträdgårdsrörelsens lånefond 

 

§ 2  ÄNDAMÅL 

Koloniträdgårdsrörelsens lånefond ska genom sina kapitalplaceringar och sin utlåningsverk-

samhet främja en fortsatt utbyggnad och utveckling av koloniträdgårdsrörelsen i Sverige. Dess 

främsta ändamål är att vid behov och i mån av tillgängligt kapital bistå till 

Koloniträdgårdsförbundet anslutna föreningar med kortfristiga lån, under högst tio år, för 

deras verksamhet. 

 

§ 3 FONDENS EGENDOM 

Fondens kapital utgörs av till fonden överlämnade gåvor och bidrag från Koloniträdgårds-

förbundet, dess medlemsorganisationer, enskilda medlemmar, andra privatpersoner, organisa-

tioner och företag. Det ursprungliga grundkapitalet har sitt ursprung ur Svenska Förbundet för 

Koloniträdgårdar och Fritidsbyars jubileumsfond 1961. Till fonden skänkta medel får endast 

tas emot i fondens namn. Fondens nettoavkastning ska tillföras fondens kapital. 

 

§ 4  STYRELSE 

Koloniträdgårdsförbundets förbundsstyrelse utgör styrelse för Koloniträdgårdsrörelsens låne-

fond.  

 

§ 5  STYRELSENS SAMMANTRÄDEN 

Styrelsen ska sammanträda minst två gånger per år och är beslutför när mer än hälften av dess 

ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har sittande 

ordförande utslagsröst. Samtliga styrelseledamöter ska kallas till sammanträdena minst två 

veckor innan mötet.  

 

§ 6  STYRELSENS SKYLDIGHETER 

 Styrelsen ska i enlighet med dessa stadgar 

 

 *  förvalta fondens tillgångar så att dessa ger en god och säker avkastning. 

 *  besluta om lån ur fonden eller med fonden som säkerhet samt de därmed förbundna 

villkoren. 

 *  föra särskilda protokoll över fondstyrelsens sammanträden samt årligen avlämna en 

verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse till Koloniträdgårdsförbundets 

förbundsråd. 

 

§ 7 KAPITALPLACERING OCH UTLÅNINGSVERKSAMHET 

Av fondens tillgångar får högst 90 % utnyttjas för direkt utlåning i enlighet med fondens 

ändamål. Fondens samtliga tillgångar får emellertid utnyttjas som säkerhet för motsvarande 

utlåning via bankinstitut. För samtliga lån eller borgensåtaganden över 20 000 kr krävs att sty-

relsen av låntagaren erhåller tillräckliga säkerheter. Vid direkt utlåning till medlemsföreningar 

av fondens medel uttas en basränta som fastställs av lånefondens styrelse. Lånefondens 

styrelse beslutar årligen om ett fast räntepåslag att gälla under kommande period beviljade nya 

lån. Den sammanlagda utlåningsräntan, bestående av basränta och fast räntepåslag, får inte 
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sättas högre än vad som är skäligt för motsvarande lån i bankinstitut. Utöver räntor kan 

styrelsen besluta om att ta ut ersättning för uppläggning och expediering av lån och låneavier. 

 

Fondens kapital får inte användas för spekulation på t ex valuta-, options- eller 

aktiemarknaden. 

 

§ 8   LÅNEANSÖKNINGAR 

Ansökan om lån ur fonden eller med fonden som säkerhet ska inlämnas till lånefondens sty-

relse i enlighet med de särskilda anvisningar som utfärdas av denna. 

 

§ 9 GÅVOR OCH BIDRAG TILL FONDEN 

Gåvor och bidrag till fonden tas emot för de ändamål som sägs i dessa stadgar. Eventuella 

reavinster jämställs med gåvor och bidrag. Sådana gåvor och bidrag läggs till fondens kapital. 

Särskilda bidrag kan tas emot för täckande av fondens administrationskostnader 

 

§ 10 ADMINISTRATION 

Fonden administreras av Koloniträdgårdsförbundets kansli. Ersättning för administrationen 

och eventuella styrelse- och revisorsarvoden beslutas årligen av Koloniträdgårdsförbundets 

förbundsråd och får inte tas från fondens kapital. 

 

§ 11 FIRMATECKNARE 

Fondens firma tecknas, förutom av styrelsen samfällt, av den eller de personer som styrelsen 

bemyndigar. 

 

§ 12 RÄKENSKAPER 

Koloniträdgårdsrörelsens lånefonds verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenska-

perna och förvaltningen ska skötas i enlighet med god redovisningssed. Styrelsen upprättar 

varje kalenderår en verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning, som senast den 1 

mars året därefter avlämnas till Koloniträdgårdsförbundets förbundsråd.  

 

Förbundsrådet avgör frågan om fondstyrelsens ansvarsfrihet 

 

§ 13 REVISORER 

Koloniträdgårdsförbundets revisorer är revisorer för Koloniträdgårdsrörelsens lånefond. 

 

§ 14 REVISION 

Fondens revisorer ska granska fondens förvaltning, verksamhet, administration och räken-

skaper. Berättelse över revisorernas granskning av det gångna årets räkenskaper innehållande 

omdöme om förvaltningen och yttrande angående ansvarsfrihet ska vara klar två veckor efter 

att bokslut och förvaltningsberättelse har överlämnats till revisorerna, dock senast en vecka 

före tidpunkt för förbundsråd, där också förslag om styrelsens ansvarsfrihet behandlas. 

 

§ 15 ÄNDRING AV FONDENS STADGAR 

Dessa stadgar kan endast ändras genom beslut vid ett av Koloniträdgårdsförbundets ordinarie 

förbundsråd. 
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§ 16 FONDENS UPPLÖSNING 

Koloniträdgårdsrörelsens lånefond kan endast upplösas efter beslut fattade på två av 

Koloniträdgårdsförbundets, av varandra följande ordinarie förbundsråd eller efter 

Koloniträdgårdsförbundets upplösning genom ett enhälligt beslut av den senast verksamma 

styrelsen och med tillstyrkan av de senast verksamma revisorerna. 

 

Vid beslut om upplösning av fonden tillfaller fondens resterande tillgångar 

Koloniträdgårdsförbundet eller, om detta upplösts, sådan institution som av den senast 

verksamma styrelsen anses verka i Koloniträdgårdsförbundets anda. 

 

§ 17 STADGARNAS IKRAFTTRÄDANDE 

Dessa stadgar har antagits vid Koloniträdgårdsförbundets förbundsråd 2020 och äger efter 

rådsmötets slut omedelbar tillämpning. Dessa stadgar upphäver därmed de av 

Koloniträdgårdsförbundet eller dess föregångare tidigare antagna stadgar. 
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REGLER FÖR UTMÄRKELSETECKEN     
(Antagna av 1976 års förbundskongress. Senast reviderade av  

2009, 2013 och 2017 års förbundskongress.)  

 

Koloniträdgårdsförbundet har följande utmärkelsetecken: 

 

Att delas ut av föreningar och regioner:   

1.1 Diplom   

1.2 Förtjänstnål i silver  

1.3 Förtjänstnål i guld  

 

Att delas ut av förbundet:     

2.1 Guldmedalj  

2.2 Hederstecken  

 

 

1. FÖRENINGARNAS UTMÄRKELSETECKEN 

Förbundet tillhandahåller anslutna föreningar och regioner diplom samt förtjänstnål i silver och 

förtjänstnål i guld till lägsta möjliga kostnad. Dessa utmärkelsetecken utdelas till medlemmar 

som dels varit aktivt verksamma inom rörelsen, dels skött sin kolonilott på ett föredömligt sätt. 

Person, som inte är kolonist men som genom sitt intresse för rörelsen och genom sin verksamhet 

på ett oegennyttigt sätt gjort rörelsen stora tjänster, t.ex. tillkomst och planerande av nya 

koloniträdgårdsområden kan även tilldelas en i förhållande till betydelsen av gjorda insatser 

avvägd utmärkelse. Sådan bör då utdelas i samband med att föreningen firar jubileum eller 

personen ifråga har bemärkelsedag. 

 

Förtjänstnålen i silver - och i speciella fall även guld - kan även användas dels som priser vid ut-

ställningar av koloniträdgårdsalster, dels i begränsad omfattning, som premie vid anordnandet av 

pristävlingar för välskötta kolonilotter. 

 

Person som tilldelats förtjänstnål i silver eller guld erhåller samtidigt diplom. Rekvisition görs 

skriftligen hos förbundet, sedan beslut därom fattats av föreningsstyrelse. Därvid ska anges de 

skäl som legat till grund för beslutet. Kostnaderna erläggs helt av den rekvirerande föreningen. 

På förbundet ska föras register över utdelade utmärkelsetecken. 

 

1.1 Diplom 

utdelas vid jubileer till medlemmar som ett flertal år skött sina kolonilotter på ett föredömligt 

sätt. Diplom kan även utdelas som belöning vid utställningar, arrangerade av föreningen. 

 

1.2 Förtjänstnål i silver 

utdelas vid såväl förenings som enskild persons jubileum till: 

 

a. Sådana medlemmar som ett flertal år aktivt deltagit i föreningens arbete i styrelse eller annat 

uppdrag. 

 

b. Utomstående personer som gjort föreningen sådana tjänster att det framstår som ett allmänt 

önskemål att föreningen på detta sätt visar sin uppskattning. 
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1.3 Förtjänstnål i guld 

För erhållande av förtjänstnål i guld gäller i princip samma fordringar som för förtjänstnål i 

silver, dock att medlem som avses tilldelas förtjänstnålen i guld ska ha innehaft uppdrag i många 

år. Förtjänsttecken i guld kan även tilldelas utomstående personer som gjort rörelsen tjänst av 

mera ovanligt slag, t. ex större donationer eller dylikt. 

 

 

2. FÖRBUNDETS UTMÄRKELSETECKEN 

Förbundets guldmedalj och hederstecken utdelas på förslag av förbundsstyrelsen, enskild 

förbundsrådsledamot, regionstyrelse eller föreningsstyrelse. Beslut om eventuell tilldelning 

tillkommer förbundsstyrelsen. Förbundet bekostar dessa utmärkelsetecken. Utdelade utmärkelse-

tecken ska registreras hos förbundet. 

 

2.1 Guldmedalj  

 Guldmedalj kan tilldelas ledande personer inom koloniträdgårdsrörelsen, vilka innehaft uppdrag 

av lång varaktighet i förbundets centrala eller regionala organ eller föreningsstyrelse. 

Guldmedalj kan också tilldelas person som inte är kolonist men ändå har gjort betydande insatser 

för koloniträdgårdsrörelsens utveckling. Medaljen, som åtföljs av diplom, utdelas endast vid 

förbundsråd eller andra speciella tillfällen. 

 

2.2 Hederstecken 

Hederstecken är förbundets högsta utmärkelse och innebär att mottagaren därigenom blir heders-

medlem i förbundet. Sådan hedersmedlem erhåller tidskriften Koloniträdgården och eventuellt 

annan publikation, som utges av Koloniträdgårdsförbundet, kostnadsfritt. Hedersmedlem betalar 

ingen förbundsavgift. Hederstecknet kan endast tilldelas medlem i förening som är ansluten till 

Koloniträdgårdsförbundet och har gjort betydelsefulla insatser i förbundsverksamheten eller vid 

andra speciella omständigheter. Hederstecknet, som åtföljs av diplom, utdelas endast vid ett 

förbundsråd, till vilken medlemmen bjuds in som Koloniträdgårdsförbundets gäst om han/hon 

inte deltar som ombud. 
 

 

 


