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Tillämpningsföreskrift stadgar, antagen vid Riksförbundsmötet 
2019 
 
Beslut om från vilket datum, antal ombud till distrikts- och 
riksförbundsmöten skall beräknas 
 
Brytdatum för föreningar och distrikt när det gäller beräkning av antalet ombud, är 
medvetet inte reglerat i stadgarna, men eftersom det inte är reglerat så skapar detta 
en osäkerhet i organisationen. 
 
Föreningarnas verksamhetsår är perioden 1 oktober till 30 september.  
 
Distrikten har verksamhetsår lika med kalenderår. 
 
Medlemsåret stängs dock den 30 september och all medlemsstatistik räknas per 
detta datum. Nya medlemmar from 1 oktober räknas i statistiken för kommande 
medlemsår.  
 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår riksförbundsmötet att besluta 
 
 
att antal ombud, från förening, till distriktsårsmöte och antal ombud från distrikt 
till riksförbundsmöte, beräknas efter antalet medlemmar per 30 september. 
 
att ovanstående beslut läggs in i en tillämpningsföreskrift, som bär namnet 
”Tillämpningsföreskrifter stadgar”. 

att beräkning av antal ombud sker enligt bifogat. 
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Ombud från förening till distriktsårsmöte 

Antal medlemmar Antal ombud       
1 - 20 1       
21 - 40 2       
41 - 60 3       
61 - 80 4       
81 - 100 5       
101 - 120 6       
121 - 140 7       
141 - 160 8       
161 - 180 9       
181 - 200 10       
201 - 220 11       
221 - 240 12       
        
        
Föreningar i Kronobergs distrikt     

Antal medlemmar Antal ombud       
1 - 10 1       
11 - 20 2       
21 - 30 3       
31 - 40 4       
41 - 50 5       
51 - 60 6       
61 - 70 7       
71 - 80 8       
81 - 90 9       
91 - 100 10       
101 - 110 11       
111 - 120 12       
121 - 130 13       
131 - 140 14       
141 - 150 15       
151 - 160 16       
        
        
För val av ombud gäller följande:      
Biodlarförening väljer ett ombud samt en ersättare per påbörjat 20-tal medlemmar. 
För föreningar i Kronobergs distrikt gäller två ombud samt två ersättare per påbörjat 
20-tal medlemmar.       
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Ombudsantalet beräknas på antalet medlemmar per 30 september.  
Nya medlemmar som tillkommer from 1 oktober blir medlemmar först   
nästkommande år.       
        
        
 
Ombud från distrikt till Riksförbundsmöte    

Antal medlemmar Antal ombud       
1 - 600 2       
601 - 900 3       
901 - 1200 4       
1201 - 1500 5       
1501 - 1800 6       
1801 - 2100 7       
2101 - 2400 8       
2401 - 2700 9       
        
        
        
För val av ombud till Riksförbundsmöte gäller följande:   
Varje distrikt väljer ett ombud per påbörjat 300-tal medlemmar, dock alltid minst två 
ombud per distrikt.       
        
Ombudsantalet beräknas på antal medlemmar per 30 september.     
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