
Lattjo Drom Riksorganisation  lördag 2 januari 2016

§1 Föreningens namn 
Lattjo Drom, Riksorganisation. 
§2  Föreningens säte 
Där ordföranden har sitt säte 

§3 Organisation  
Riksorganisationen är en sammanslutning av lokala föreningar. 
Riksorganisationen Lattjo Drom är en partipolitiskt och religiöst 
obunden ideell förening som arbetar för att främja, utveckla, 
uppmuntra och ge kunskap om det de romska kulturarven i Sverige. 
Föreningens fokus är främst det nordiskt romska, i första 
hand Romanofolket Resande. Föreningen definierar romska kulturarv 
som uttryck för de grupper i Sverige som bär ett arv av 
samlingsspråket romani chib och dess dialekter.  

§4 Mål och syfte  
Riksorganisationen har till ändamål att med kulturella medel bidra till 
att skapa ett samhälle utan fördomar och där den romska minoriteten 
blir starkare. Den verkar för jämlikhet och medvetenhet om alla 
människors lika värde.  
Riksorganisationen vill bidra till att använda, utveckla och revetalisera 
men också sprida Romanofolket resandes musikaliska och språkliga 
kultur, stärka romano identiteten, ge kunskap om romanofolkets 
villkor som minoritet och historia i Sverige. Riksorganisationen har 
också som ändamål att arbeta för samverkan mellan de anslutna 
medlemsföreningarna, vilka verkar och arbetar efter 
Riksorganisationens mål och syfte. 
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§5 Medel  
Genom att se och bli sedd stärks den egna kulturen. En levande kultur 
skapas i mötet mellan människor.  
Riksorganisationen arbetar för att nå målen genom att arrangera 
Nordic Romani Festival, driva hemsidan ”lärarresurs lattjodrom.com” 
samt genomföra olika kulturprojekt som ska gynna målen se §4 

§6 Medlemskap 
De som varit medlemmar föregående år är medlemmar t.o.m. januari 
nästkommande år. 
Medlem kan vara enskild person, familj eller förening.  
Riksorganisationen har två typer av medlemskap, aktiv medlem eller 
stödmedlem. 
Aktiva medlemmar antas av styrelsen. Aktiv medlem blir man efter två 
års medlemskap som stödmedlem och deltagande i föreningens 
aktiviteter. 
Aktiva medlemmar har rösträtt vid föreningens möten. 
Stödmedlemskap erhålls via inbetalning av fastställd avgift. Alla typer 
av medlemskap erhåller rabatt vid deltagande i föreningens 
aktiviteter och event. Medlem i lokal förening, är även stödmedlem i 
Riksorganisationen, lokala föreningar bör löpande meddela 
Riksorganisationens styrelse om nya medlemmar. I vissa fall kan 
medlemskap prövas av styrelsen, och även i vissa fall avslå 
medlemskap, se §8. 
§7 Medlemsavgifter 
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av 
årsmötet. Medlemsavgiften består av en riksavgift som fastlås av 
årsmötet årligen. 
§8 Uteslutande av medlem 
Medlem som aktivt arbetar mot Riksorganisationen Lattjo Droms 
stadgar eller genom sitt handlande skadar Riksorganisationen, kan 
uteslutas genom beslut av Riksorganisationens styrelse. Uteslutning 
omfattar Riksorganisationens alla nivåer. Utesluten medlem kan 
endast skriftligen ansöka om återinträde hos Riksorganisationens 
styrelse som fattar beslut om detta på ett extra inkallat 
styrelsemöte.   
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Meddelande om hotande uteslutning skall utsändas till berörd medlem 
senast två veckor före styrelsemöte. 

§9 Arbetsgrupp 
Aktiv medlem äger rätt att under verksamhetsåret bilda arbetsgrupp, 
där en deltagare i arbetsgruppen skall vara en styrelsemedlem i 
Riksorganisationen. Detta kan ske efter beslut av föreningens 
styrelse. Arbetsgruppen får verka i föreningens namn. Verksamhet 
med ekonomiska konsekvenser där föreningen är ansvarig skall i förväg 
godkännas av styrelsen.  
Arbetsgrupperna i föreningen arbetar självständigt med eget 
ekonomiskt ansvar gentemot styrelsen/Riksorganisationen. 
Arbetsgruppernas budget skall godkännas eller avslås av styrelsen. 
Rapport om ekonomi och verksamhet lämnas till styrelsen löpande. En 
ekonomisk och skriftlig redovisning ska göras till styrelsen enligt 
överenskommelse. All dokumentation och material som ägs av 
föreningen skall alltid tillfalla föreningen styrelse vid någons avgång. 

§10 Projekt 
Projekt i Riksorganisationen skall alltid ha en deltagare i 
arbetsgruppen som skall vara styrelsemedlem i Riksorganisationen. 
Alla projekts arbetsgrupper skall presentera budget för projektet till 
styrelsen i Riksorganisationen som skall besluta om godkännande eller 
avslag. Budgets för projekt skall ha styrelsens godkännande innan 
start utfaller. Alla projektanställningar, samt andra tjänster som köps 
in av Riksorganisationen skall ha giltigt avtal som upprättas av 
firmatecknarna i Riksorganisationen. Riksorganisationen skall stödja 
och hjälpa de lokala föreningar som söker projektstöd och skall inte 
inskränka på dessas projektverksamhet. 

§11 Räkenskaper och verksamhetsår 
Räkenskapsår skall vara kalenderår. 
Styrelsens årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse, 
resultaträkning och balansräkning skall överlämnas till 
Riksorganisationers revisorer senast fyra veckor före årsmöte. 
Verksamhetsår är lika med kalenderår. 
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§12 Revision samt auktoriserad revisor 
Revisorernas granskning av räkenskaper och förvaltning ska vara 
avslutad och revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av 
ansvarsfrihet skall vara inlämnad till styrelsen senast 10 dagar innan 
årsmötet. Projekt i Riksorganisationen granskas av auktoriserad 
revisor om bidragsgivarna efterfrågar detta. Ev kan auktoriserad 
revisor vara aktuellt i Riksorganisationens hela ekonomi om årsmötet 
beslutar detta. 
§13 Beslutande organ 
Lattjo Drom Riksorganisations högsta beslutande organ är årsmötet. 
Ordinarie årsmöte hålls årligen före maj månads utgång på tid och 
plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse via mail ska avsändas 
till alla medlemmar senast fyra veckor före ordinarie årsmöte och 
extrastämma, samt kallelser skall presenteras på Riksorganisationens 
sociala medier. Handlingar ska finnas tillhanda en vecka före årsmöte 
och extrastämma. Eventuella motioner till årsmötet skall vara 
respektive styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Aktiv 
medlem har en röst. 
Beslut fattas med enkel majoritet då ej annat stadgas.  
Förening med över 50 medlemmar kan representeras av två personer 
med var sin röst. 
Förening med över 150 medlemmar kan representeras av tre personer 
med var sin röst. 
Representant för förening får ej rösta i egenskap av individuell 
medlem. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

§14 Årsmöte dagordning 
• Val av ordförande, (vice ordförande, vid behov), och sekreterare 

för mötet. 
• Fastställande av mötets behörighet. 
• Val av 1 protokolljusterare och rösträknare. 
• Beslut om mötets stadgeenliga utlysande. 
• Fastställande av dagordning. 
• Behandling av verksamhetsberättelse. 
• Behandling av balans- och resultaträkning. 
• Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret. 
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• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
• Fastställande av medlemsavgifter. 
• Fastställande av verksamhetsplan som ska vara kompletterat med 

antagna motioner vid föregående årsmöte. 
• Behandling av budget för det kommande verksamhets/

räkenskapsåret. 
• Beslut om antalet ledamöter i styrelsen för nästkommande 

verksamhetsår. 
• Val av ordförande på ett (1) år. 
• Val av vice ordförande på ett (1) år. 
• Val av två-fyra ordinarie styrelseledamöter på två år. 
• Val av två-tre styrelsesuppleanter på ett år. 
• Val av en revisorer på ett år. 
• Val av två personer till valberedning på ett år varav en 

sammankallande. 
• Beslut om ersättning till styrelse och revisorer kommande år. 
• Behandling av propositioner och i rätt tid inkomna motioner, 

styrelsens förslag och fastställande av arbetsgruppen 
• Övriga frågor  
• Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen 

eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits 
med i kallelsen till mötet. 

§15 Beslut, omröstning och beslutsmässigt 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter 
omröstning (votering). 
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga 
rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej 
föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den 
mening som ordföranden biträder. 
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för 
förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av 
revisor. 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar 
som är närvarande på mötet  
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§16 Extra årsmöte/ Extrastämma 
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är 
nödvändigt eller när minst 30 % av föreningens medlemmar kräver 
detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå 
det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På 
extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. 
Kallelse, enligt §13 med angivande av tid, plats och motiv för extra 
årsmöte, skall utskickas till medlemmarna senast tre veckor före det 
extra årsmötet. Extra årsmöte kan hållas tidigast en månad efter 
ordinarie årsmöte. 

§17 Firmatecknare   
Riksorganisationen har sitt säte på den ort, där organisationens 
ordförande är bosatt. 
Riksorganisationens firma tecknas av två personer. 
Riksorganisationens firmatecknare utses av styrelsen vid dess 
konstituering. Vid förfall för någondera träder vice ordföranden i 
dennes ställe.  
I fråga om löpande inkomster och utgifter skall styrelsen besluta om 
vem som äger teckna dessa. Det skall, utöver kassör vara ytterligare 
en person ifrån Riksorganisationens styrelse som skall godkänna 
utbetalningar som görs i Riksorganisationen, detta beslutas det om på 
årsmötets konsrtituering.  
§18 Styrelsen 
Styrelsen företräder Riksorganisationen, bevakar dess intressen och 
handhar dess angelägenheter. 
Styrelsen beslutar å Riksorganisationens vägnar såvida inte annat 
föreskrivs i dessa stadgar. 
Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha 
Riksorganisationens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, 
samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste 
räkenskapsåret. 
Förvaltningen handhas av en styrelse bestående av ordförande, (vid 
behov vice ordförande) och mins tre ordinarie ledamöter inkl. vice 
ordförande samt minst tre suppleanter. Uppdrag som sekreterare, 
kassör, firmatecknare m fl, beslutas på konstituerande styrelsemöte. 
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Sammanträde påkallas av ordförande eller minst tre ledamöter. Minst 
sex möten årligen. 
Kallelse med dagordning ska vara ledamöterna tillhanda senast en 
vecka före sammanträde. Kallelse ska gå ut till både ordinarie 
ledamöter och suppleanter samt finnas tillgänglig på 
Riksorganisationens sociala medier. 
Protokoll ska föras vid alla sammanträden och utsändas till ledamöter, 
suppleanter och revisorer senast en vecka efter mötet. 
Alla protokoll skall justeras av en justeringsman som utses vid varje 
sammanträde. 
Styrelsen är beslutsmässig vid minst 50% närvarande ledamöter. 
Sekreterare eller utsedd medlemsansvarig ansvarar för uppdaterat 
medlemsregister som kontinuerligt synkroniseras med 
lokalföreningarna. 
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes 
ställe för tiden t.o.m. nästa årsmöte. Suppleant har alltid närvarorätt 
även då ordinarie ledamöter är fulltaliga, dock ej rösträtt. 
Om styrelsemedlem under mandattiden avsäger sig sitt uppdrag kan 
styrelsen utse ersättare.  

§19 Valberedningen 
Valberedningen tar in nomineringar och föreslår val av styrelse och 
övriga val på årsmötet. Valberedningens förslag skall presenteras för 
medlemmarna minst 14 dagar före årsmötet. Valberedningen skall 
redovisa alla som önskar kandidera till förtroendeuppdrag. 

§20 Ekonomi 
Föreningens räkenskaper och övriga begärda handlingar skall 
överlämnas till revisor senast fem veckor före årsmötet. 
Revisionsberättelsen skall avges minst 10 dagar före årsmötet. 
Riksorganisationens styrelse har gemensamt ansvar för ekonomin men 
främst kassör. Kassör skall närhelst styrelse eller revisor önskar, 
lämna verifikationer och ekonomisk redovisning. 

§21 Stadgeändring 
Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Förslag 
härom insändes minst sex veckor före årsmötet till styrelsen som 
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avger utlåtande. Stadgeändringsförslag och styrelsens yttranden skall 
av styrelsen distribueras med årsmöteshandlingarna. För beslut om 
stadgeändring fordras två tredjedels majoritet bland avgivna röster.  

§22 Verksamhetsområde 
Verksamhetsområdet omfattar hela Sverige, men även utanför 
Sverige. 

§23 Upplösning 
Upplösning av Lattjo Drom Riksorganisation kan endast ske vid 
årsmöte, då två tredjedelars  
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