STADGAR

Reviderade vid Stolta Magars Riksstämma
19 november 2018

1. ORGANISATIONEN
1.1.

Ungdomsorganisationen Stolta Magar (The Swedish National Organization
for Proud Bellies) är en självständig organisation för barn, ungdomar och
unga vuxna med mag- och tarmrelaterade besvär och andra berörda.
Ungdomsorganisationen Stolta Magar benämns i dessa stadgar: Stolta
Magar.

2.

1.2.

Stolta Magar är en demokratisk, ideell organisation, som är partipolitiskt
och religiöst obunden och arbetar utifrån demokratiska, feministiska,
normkritiska, antifunkofobiska och antirasistiska principer.

1.3.

Stolta Magar har sitt säte i Stockholm.

VISION

Stolta Magars vision är ”att ingen med mag- och tarmbesvär ska känna sig ensam.”

3.

MÅL OCH UPPGIFT
Stolta Magars uppgift är att verka för barn, ungdomar och unga vuxna med
mag- och tarmbesvär genom att:
-

Ge möjlighet för umgänge för barn, ungdomar och unga vuxna med magoch tarmbesvär samt deras närstående och anhöriga.

-

Dela och sprida kunskap och information om olika mag- och tarmbesvär
hos barn, ungdomar och unga vuxna.

-

Sprida aktuell forskning som rör olika mag- och tarmbesvär hos barn,
ungdomar och unga vuxna.

-

Bedriva och vidareutveckla en demokratisk och inkluderande organisation
för och med barn, ungdomar och unga vuxna med mag- och tarmbesvär.

-

Samverka med vården för att främja positiva vårdupplevelser och ökad
livskvalitet för barn, ungdomar och unga vuxna med mag- och
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tarmbesvär.
-

4.

Driva opinion och verka för rättigheter för barn, ungdomar och unga
vuxna som lever med mag- och tarmbesvär.

INSAMLING
Insamlade medel, testamenten och övriga gåvor som tillfaller Stolta Magar
fördelas enligt de ändamål som givaren angett, om inget annat anges enligt
ändamålet i § 3.

5.

MEDLEMSSKAP
5.1.

Stolta Magar är en riksorganisation som är öppen för personer till och
med det år de fyller 30 år.

5.2.

Medlemskap i Stolta Magar erhålls genom erläggande av fastställd årlig
medlemsavgift till Stolta Magar. Då medlemsavgiften är 0 kr, erhålls
medlemskap genom att medlemmen aktivt tar ställning för medlemskap.

5.3.

Alla medlemmar har möjlighet att väljas till förtroendeuppdrag inom
organisationen. Undantag gäller dock anställda vid riksorganisation eller
region. Dessa personer kan inte väljas till den styrelse som har
arbetsgivaransvaret för personen.

5.4.

Medlemskap upphör efter skriftlig anmälan till Stolta Magar eller om årlig
medlemsavgift inte erlagts.

5.5.

Medlem som skadar Stolta Magars verksamhet, varumärke eller enskild
medlem, eller bryter mot organisationens stadgar, kan uteslutas ur Stolta
Magar. Riksstyrelsen beslutar om uteslutning efter yttrande från
regionstyrelse, arbetsgrupp eller enskild medlem. Sådant beslut kan
överklagas hos Riksstämman.
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6.

ORGANISATION
Stolta Magar bedriver verksamhet genom följande organ:
Riksstämma
Riksstyrelse
Regionstyrelse
Arbetsgrupp
Organen är skrivna i hierarkisk ordning där ett organ ovanför ett annat innebär
att det beslutsmässigt står över det undre.

7.

VERKSAMHETSÅR
Stolta Magars verksamhetsår är lika med kalenderår.

8.

RIKSSTÄMMA
8.1.

Riksstämman är Stolta Magars högsta beslutande organ.

8.2.

Ordinarie Riksstämma hålls varje år på tid och plats som bestäms av
riksstyrelsen, dock före november månads utgång.

8.3.

Extra Riksstämma utlyses om riksstyrelsen så beslutar eller minst en
tredjedel av regionstyrelserna så begär.

8.4.

Kallelse till ordinarie Riksstämma ska gå ut till regionerna minst två
månader före Riksstämmans öppnade. Kallelse till Extra Riksstämma ska
gå ut till regionerna minst en månad före Extra Riksstämmans öppnande. I
kallelsen ska framgå den fråga eller de frågor som föranlett kallandet.

8.5.

Varje region har rätt att utse två (2) ombud till Riksstämman samt
ytterligare ett (1) ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar, utöver de
99 första, registrerade den 31 december föregående år. En lokal
arbetsgrupp som verkar i en region där regionstyrelse saknas har rätt att
utse ett (1) ombud till Riksstämman samt ytterligare ett (1) ombud för varje
påbörjat 100-tal medlemmar, utöver de 99 första.
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De regioner som inte har regionstyrelse eller lokal arbetsgrupp har rätt att
skicka ett (1) ombud. Ombudet utses efter att intresseanmälan från den
enskilde medlemmen har skett. Vid intresse från flera medlemmar i
samma region sker lottning som övervakas av föreningsrevisor.
Riksstyrelsen äger enbart yttrande- och förslagsrätt på Riksstämman.
Varje ombud har en röst. Denna kan utövas genom fullmakt där en person
kan använda en fullmakt.
8.6.

Stolta Magars föreningsrevisorer samt valberedning ska kallas till
Riksstämman och äger yttrande- och förslagsrätt.

8.7.

Riksstämman fattar beslut med enkel majoritet, förutom vid beslut enligt §
16.1.

8.8.

Motion till Riksstämman kan väckas av region, arbetsgrupp eller enskild
medlem.
Motion till ordinarie Riksstämma ska vara riksstyrelsen tillhanda senast en
månad före Riksstämmans öppnande.
Inkomna motioner tillsammans med riksstyrelsen yttranden och egna
förslag ska skickas till Riksstämmans ombud senast två veckor före
Riksstämmans öppnande.

8.9.

Nominering av ledamöter till riksstyrelsen eller som föreningsrevisor kan
till Riksstämman göras av region, arbetsgrupp eller enskild medlem.
Kandidatur till förtroendepost i riksstyrelsen eller som föreningsrevisor kan
till Riksstämman inkomma från enskild medlem.
Nominering och kandidaturer ska vara valberedningen tillhanda senast en
månad före Riksstämmans öppnande.
Valberedningen är inom organisationen en fristående kommitté som
endast har att följa stadgar och direktiv. Valberedare ska, i fall av att
denna själv blir nominerad till riksstyrelse, lämna in en ansökan om
entledigande från valberedningen senast fyra månader innan
Riksstämmans öppnande. Om detta inte görs är aktuell valberedare inte
valbar till riksstyrelsen.
Det är valberedningens uppdrag att bereda inkomna nomineringar och
kandidaturer till riksstyrelsen samt som föreningsrevisor. Valberedningen
ska lämna förslag till beslut till Riksstämman i val av förtroendeposter
inom riksstyrelsen samt som föreningsrevisor senast två veckor före
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Riksstämmans öppnande.
8.10.

Riksstyrelsen ska upprätta ett förslag på dag- och arbetsordning till
Riksstämman.
Vid Riksstämman ska ledamot i Stolta Magars riksstyrelse inte vara
mötesordförande eller protokolljusterare. Anställd i Stolta Magar ska inte
vara protokolljusterare.

8.11.

Riksstyrelsen ska göra verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
för det senaste verksamhetsåret tillgänglig för Riksstämmans ombud
senast en månad före dess öppnande.

8.12.

Vid ordinarie Riksstämma ska följande ärenden finnas med på
dagordningen:
1. Riksstämman öppnas
2. Fråga om Riksstämman blivit behörigt utlyst
3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
4. Fastställande av dag- och arbetsordning
5. Val av funktionärer för Riksstämmans förhandlingar:
a) Minst en mötesordförande
b) Minst en mötessekreterare
c) Två protokolljusterare tillika rösträknare
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för det
gångna verksamhetsåret
7. Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
10. Riksstyrelsens propositioner
11. Inkomna motioner
12. Verksamhetsinriktning för kommande mandatperiod
13. Budget
a) Rambudget för kommande mandatperiod
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b) Medlemsavgift
c) Fördelning av medlemsavgift
14. Fastställande av antalet ledamöter
15. Val av riksstyrelse för kommande mandatperiod:
a) Ordförande
b) Två (2) vice ordförande
c) Minst fyra (4) (men jämnt antal) ledamöter i riksstyrelsen
d) Minst en (1) ersättare i riksstyrelsen
16. Val av föreningsrevisor
17. Val av valberedning bestående av minst två ledamöter

9.

8.13.

Riksstyrelsen ska i samråd med föreningsrevisor upphandla auktoriserad
revisor.

8.14.

Justerat protokoll från Riksstämman ska skickas till riksstyrelsens
ledamöter, revisorer, valberedning, regionstyrelser och arbetsgrupper
samt publiceras på Stolta Magars hemsida senast tre månader efter
Riksstämmans avslutande.

RIKSSTYRELSE
9.1.

Riksstyrelsen leder organisationens verksamhet i överensstämmelse med
Riksstämmans
beslut.
Riksstyrelsen är Stolta Magars främsta företrädare.

9.2.

Riksstyrelsen har ansvar för Stolta Magars verksamhet på nationell och
internationell nivå.
Riksstyrelsen ansvarar för att löpande informera regioner, arbetsgrupper
och medlemmar om Stolta Magars verksamhet.
Riksstyrelsen ska stödja regioner och arbetsgrupper samt se till att Stolta
Magar är en väl fungerande organisation.

9.3.

Ordförande samt de två vice ordförande utgör ett arbetsutskott (AU) som
handlägger delegerade ärenden samt bereder nya ärenden inför
riksstyrelsens sammanträden. I det fall ordförande, vice ordförande eller
ersättare avgår från riksstyrelsen under mandatperioden äger
riksstyrelsen rätt att adjungera personer till riksstyrelsen eller AU om
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behov uppstår.
9.4.

Riksstyrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter eller
tjänstgörande ersättare är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.
Då resultatet av en omröstning blir oavgjord är ordförandens röst
avgörande för röstresultatets utgång.

9.5.

Riksstyrelsen utser firmatecknare med minst två personer i förening som
kan teckna föreningens firma.

9.6.

Justerade protokoll från riksstyrelsens sammanträden ska inom en
månad göras tillgängliga för riksstyrelsens ledamöter, revisorer,
valberedning och regionstyrelser.

9.7.

Riksstyrelsen är Stolta Magars förvaltande och verkställande organ,
såvida inte Riksstämman för viss fråga beslutat annat.
Riksstyrelsen ska med ledning av rambudget och verksamhetsinriktning
fastställd av Riksstämman utarbeta budget samt verksamhetsplan för det
kommande verksamhetsåret.

10.

9.8.

Riksstyrelsen beslutar om inrättande av tjänster inom Stolta Magar.

9.9.

Riksstyrelsen fastställer löner samt utformar befattningsbeskrivningar och
instruktioner för
Stolta Magars personal.

9.10.

Riksstyrelsen äger rätt att besluta om verksamhet som enbart är öppen
för medlem med mag- och tarmbesvär. Verksamheten kan också i
särskilda fall vända sig till en viss åldersgrupp.

9.11.

Avgående riksstyrelse ansvarar för överlämning till tillträdande
riksstyrelse senast en månad efter Riksstämmans avslutande.

REGION
Stolta Magars regionindelning är enligt följande:
-

Region Norr: Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län,
Västernorrlands län och Gävleborgs län.

-

Region Öst – Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län,
Östergötlands län och Gotlands län.
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11.

-

Region Mitt – Dalarnas län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands
län.

-

Region Väst – Västra Götalands län och Hallands län.

-

Region Syd – Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Blekinge län
och Skåne län.

REGIONSTYRELSE
11.1.

Regionstyrelse bildas på årsmöte. Riksstyrelsen samt regionens
medlemmar måste ha informerats om mötet minst en vecka i förväg.
Årsmötet har att anta normalstadgar för regioner samt att följa ordningen
av årsmöte i dessa normalstadgar, undantaget punkterna 6 till och med 9.

11.2.

12.

Regionstyrelse är bildad när anmälan till riksstyrelsen gjorts, genom att
handlingar från årsmötet skickas till riksstyrelsen.

LOKAL ARBETSGRUPP
12.1.

Lokal arbetsgrupp kan bildas av minst tre (3) medlemmar som vill bedriva
verksamhet inom ett närliggande geografiskt område.

12.2.

Lokal arbetsgrupp är bildad när anmälan gjorts till regionstyrelse eller, där
regionstyrelse saknas, till riksstyrelsen.

12.3.

Lokal arbetsgrupp är underställd regionstyrelse där sådan finnes, i annat
fall riksstyrelsen. Ett nära samarbete ska finnas mellan lokal arbetsgrupp,
regionstyrelse och riksstyrelsen.

12.4.

Lokal arbetsgrupp beslutar om den verksamhet som de bedriver samt om
ekonomin i nära
samarbete med regionstyrelse där sådan finnes, i
annat fall med riksstyrelsen.

12.5.

Riksstyrelsen har rätt att upplösa lokala arbetsgrupper vid omröstning
med enkel majoritet, under styrelsemöte.
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13.

14.

NATIONELL ARBETSGRUPP
13.1.

Nationell arbetsgrupp kan bildas av minst tre (3) medlemmar som vill
bedriva verksamhet inom ett visst intresseområde.

13.2.

Nationell arbetsgrupp är bildad när anmälan gjorts till riksstyrelsen och
godkänts.

13.3.

Nationell arbetsgrupp är underställd riksstyrelsen.

13.4.

Nationell arbetsgrupp beslutar om den verksamhet som de bedriver samt
om ekonomin i nära samarbetet med riksstyrelsen.

13.5.

Riksstyrelsen har rätt att upplösa nationella arbetsgrupper vid omröstning
med enkel majoritet, under styrelsemöte.

STADGEÄNDRING
Beslut om ändringar i dessa stadgar kan endast fattas av ordinarie Riksstämma
efter riksstyrelsens proposition eller i vederbörlig ordning väckt motion.

15.

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER
Jäv ska undvikas inom alla nivåer inom Stolta Magar. Firmatecknare får inte vara
jävig. Revisorer får inte stå i jävsförhållande till någon i styrelsen.
Vid ordinarie ledamots avgång ur riksstyrelsen inträder ersättare i den ordningen
den valts. När ordförande eller vice ordförande avgår under mandatperioden kan
styrelsen inom sig utse dess ersättare. Om så krävs kan fyllnadsval ske under
mandatperioden.

16.

STOLTA MAGARS UPPLÖSNING
16.1.

Beslut om Stolta Magars upplösning kan endast fattas av ordinarie
Riksstämma efter riksstyrelsens förslag eller i vederbörlig ordning väckt
motion.
För sådant beslut erfordras minst två tredjedels majoritet vid en ordinarie
9

Riksstämma och
en efterföljande Extra Riksstämma, eller enkel
majoritet vid två på varandra följande ordinarie Riksstämmor.
16.2.

I händelse av upplösning ska Stolta Magars samtliga tillgångar tillfalla
annan lämplig verksamhet, att användas till förmån för barn, ungdomar
och unga vuxna med mag- och tarmbesvär.
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NORMALSTADGAR FÖR REGIONER
1.

2.

ORGANISATIONEN
1.1.

Stolta Magar i ________________________________ är en
lokalförening inom Ungdomsorganisationen Stolta Magar.

1.2.

Stolta Magar är en demokratisk, ideell organisation, som är partipolitiskt
och religiöst obunden och arbetar utifrån demokratiska, feministiska,
normkritiska, antifunkofobiska och antirasistiska principer.

VISION
Stolta Magars vision är ”att ingen med mag- och tarmbesvär ska känna sig
ensam.”

3.

MÅL OCH UPPGIFT
Stolta Magars uppgift är att verka för barn, ungdomar och unga vuxna med
mag- och tarmbesvär genom:
-

Ge möjlighet för umgänge för barn, ungdomar och unga vuxna med magoch tarmbesvär samt deras närstående och anhöriga.

-

Dela och sprida kunskap och information om olika mag- och tarmbesvär
hos barn, ungdomar och unga vuxna.

-

Sprida aktuell forskning som rör olika mag- och tarmbesvär hos barn,
ungdomar och unga vuxna.

-

Bedriva och vidareutveckla en demokratisk och inkluderande organisation
för och med barn, ungdomar och unga vuxna med mag- och tarmbesvär.

-

Samverka med vården för att främja positiva vårdupplevelser och ökad
livskvalitet för barn, ungdomar och unga vuxna med mag- och
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tarmbesvär.
-

4.

Driva opinion och verka för rättigheter för barn, ungdomar och unga
vuxna som lever med mag- och tarmbesvär.

MEDLEMSKAP
4.1.

Stolta Magar är en riksorganisation som är öppen för personer till och
med det år de fyller 30 år.

4.2.

Medlemskap i Stolta Magar erhålls genom erläggande av fastställd årlig
medlemsavgift till Stolta Magar.

4.3.

För att kunna väljas till förtroendeuppdrag inom Stolta Magar ska
medlemskap i Stolta Magar gälla, undantaget uppdrag som
föreningsrevisor.

4.4.

Alla medlemmar har möjlighet att väljas till förtroendeuppdrag inom
organisationen. Undantag gäller dock anställda vid riksorganisation eller
region. Dessa personer kan inte väljas till den styrelse som har
arbetsgivaransvaret för personen.
För val till Stolta Magars riksstyrelse krävs att den nominerade inte har
betalningsanmärkningar. Den nominerade ska vara medlem i Stolta
Magar under hela mandatperioden.

5.

4.5.

Medlemskap upphör efter skriftlig anmälan till Stolta Magar eller om årlig
medlemsavgift inte erlagts.

4.6.

Medlem som skadar Stolta Magars verksamhet eller enskild medlem, eller
bryter mot organisationens stadgar, kan uteslutas ur Stolta Magar.
Riksstyrelsen beslutar om uteslutning efter yttrande från regionstyrelse,
arbetsgrupp eller enskild medlem. Sådant beslut kan överklagas hos
Riksstämman.

ORGANISATION
Stolta Magars regioner bedriver verksamhet genom följande organ:
Årsmöte
Regionstyrelse
Lokal arbetsgrupp
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Organen är skrivna i hierarkisk ordning där ett organ ovanför ett annat innebär
att det beslutsmässigt står över det undre.

6.

VERKSAMHETSÅR
Stolta Magars verksamhetsår är lika med kalenderår.

7.

ÅRSMÖTE
7.1.

Årsmötet är Stolta Magars regioners högsta beslutande organ.

7.2.

Ordinarie årsmöte hålls varje år på tid och plats som bestäms av
regionstyrelsen, dock före mars månads utgång.

7.3.

Extra årsmöte inkallas om regionstyrelsen så beslutar eller minst en
tredjedel av medlemmarna så begär.

7.4.

Kallelse till ordinarie årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst en
månad innan årsmötets hållande. Handlingar till årsmötet skall vara de
anmälda medlemmarna tillhanda minst en vecka innan årsmötets
hållande.
Kallelse till extra årsmöte ska genom meddelande till medlemmarna
utfärdas minst tre veckor före dess hållande med angivande av den fråga
eller de frågor som föranlett kallandet.

7.5.

Årsmötet utgörs av medlemmarna inom regionen. Varje medlem har en
röst. Denna kan inte utövas genom fullmakt.
Den avgående regionstyrelsen äger inte rösträtt i frågor som avser
ansvarsfrihet.

7.6.

Regionens föreningsrevisor samt valberedning ska kallas till årsmötet och
äger yttrande- och förslagsrätt.

7.7.

Årsmötet fattar beslut med enkel majoritet, förutom vid beslut enligt § 10.1.

7.8.

Motion till årsmötet kan väckas av lokal arbetsgrupp eller enskild medlem.
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Motion från enskild medlem eller lokal arbetsgrupp skall vara
regionstyrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötets öppnande.
Regionstyrelsen har att till- eller avstyrka motionen.
7.9.

Regionstyrelsen ska upprätta ett förslag på dagordning till årsmötet.

7.10.

Regionstyrelsen ska förelägga ordinarie årsmötet verksamhetsberättelse
och ekonomisk redogörelse för det gångna året.

7.11.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden tas upp på dagordningen:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst
3. Upprop av medlemmar och fastställande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av funktionärer för årsmötets förhandlingar:
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) två protokolljusterare tillika rösträknare
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för det
gångna året
7. Revisionsberättelse för det gångna året
8. Fastställa balans- och resultaträkning
9. Fråga om den avgående regionstyrelsens ansvarsfrihet
10. Förslag från regionstyrelse
11. Förslag från medlem
12. Budget och verksamhetsinriktning för kommande
verksamhetsår
13. Fastställande av antal ledamöter
14. Val av ny regionstyrelse:
a) ordförande
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b) minst två ordinarie ledamöter
c) eventuell ersättare
d) minst en föreningsrevisor samt ev. ersättare
e) eventuell valberedning
Eventuell vice ordförande kan väljas på årsmötet eller på det
konstituerande styrelsemötet.
15. Antagande av normalstadgar för regioner
7.12.

8.

Justerat årsmötesprotokoll ska skickas till riksstyrelsen samt vara
tillgängligt för medlemmar senast två månader efter årsmötets
avslutande.

REGIONSTYRELSE
8.1.

Regionstyrelsen leder föreningens verksamhet i överensstämmelse med
årsmötets beslut.

8.2.

Regionstyrelsen har ansvar för Stolta Magars verksamhet på regional och
lokal nivå samt
ansvarar för eventuella lokala arbetsgrupper inom
regionen.
Regionstyrelse äger rätt att besluta om att verksamhet i särskilda fall kan
vända sig enbart till en viss åldersgrupp.
Regionstyrelsen har skyldighet att hålla riksstyrelsen informerad om
verksamheten i regionen genom att tillsända samtliga
regionstyrelseprotokoll justerade till riksstyrelsen inom två månader.

8.3.

Regionstyrelsen väljs på årsmöte och ska bestå av udda antal ordinarie
ledamöter.

8.4.

Regionstyrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter eller
tjänstgörande ersättare är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.
Då resultatet av en omröstning blir oavgjord är ordförandens röst
avgörande för röstresultatets utgång.

8.5.

Regionstyrelsen utser firmatecknare med minst två personer i förening.

8.6.

Regionstyrelsen har rätt att adjungera in maximalt två personer till
styrelsen. Adjungerade representanter äger yttrande- och förslagsrätt,
men inte rösträtt på styrelsemötena.
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9.

8.7.

Riksstyrelsen har rätt att företa revision hos regionstyrelsen.

8.8.

Jäv ska undvikas inom alla nivåer inom Stolta Magar. Firmatecknare får
inte vara jävig. Föreningsrevisorer får inte stå i jävsförhållande till någon i
styrelsen.

8.9.

Vid ordinarie ledamots avgång ur regionstyrelsen inträder ersättare i den
ordning den valts. När ordförande eller kassör avgår under
mandatperioden kan styrelsen inom sig utse dess ersättare. Om så krävs
kan fyllnadsval ske under mandatperioden.

LOKAL ARBETSGRUPP
Regionstyrelsen har ansvar för eventuella lokala arbetsgrupper inom regionen.
Dessa är en del av regionens verksamhet och ett nära samarbete ska finnas
mellan regionstyrelse och lokal arbetsgrupp.
Arbetsgruppen beslutar om den verksamhet som de bedriver samt om ekonomin
i nära samarbete med regionstyrelse där sådan finns, i annat fall med
riksstyrelsen.

10.

REGIONSTYRELSENS UPPLÖSNING
10.1.

Beslut om regionstyrelsens upplösning kan endast fattas av ordinarie
årsmöte efter regionstyrelsens förslag eller i vederbörlig ordning väckt
motion. För sådant beslut erfordras minst två tredjedels majoritet vid ett
och samma årsmöte, eller enkel majoritet vid två på varandra följande
årsmöten.

10.2.

I händelse av upplösning skall regionstyrelsens samtliga tillgångar, inom
sex månader, tillfalla Riksorganisationen Stolta Magar, att användas till
förmån för barn och ungdomar med mag- och tarmbesvär i berörd
region.

Ungdomsorganisationen Stolta Magars stadgar antogs för första gången vid
konstituerande Riksstämma 171126.
Reviderade vid Riksstämman 181119
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