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GREKISKA UNGDOMSFÖRBUNDET I SVERIGE 
 

STADGAR 
 

 
 
Artikel 1 
 
Namn 
Ellinikí Omospondía Néon Souidías (EONS) 
Grekiska Ungdomsförbundet i Sverige (GrUf) 
 
 
Artikel 2 
 
Säte 
Grekiska Ungdomsförbundet har sitt säte i Stockholm 
 
 
Artikel 3 
 
Grekiska Ungdomsförbundets mål är att: 
1. organisera de grekiska ungdomarna i lokala ungdomsföreningar. 
2. representera de grekiska ungdomarna i Sverige. 
3. föra fram och hjälpa till med att hitta lösningar på de grekiska ungdomarnas olika 
problem. 
4. bevara, utveckla och presentera den nationella, språkliga och kulturella identiteten. 
5. samordna, stödja och presentera medlemsföreningarnas arbete. 
6. främja olika former av kultur- och utbildningsaktiviteter mellan greker och svenskar. 
7. motverka de sociala problemen, såsom rasism, främlingsfientlighet, arbetslöshet, 
narkotika. 
 
 
Artikel 4 
 
Medel för att uppnå målen 
 
Grekiska Ungdomsförbundet 
1. samarbetar med myndigheter, olika ungdomsorganisationer både i Sverige och 
Grekland för att förverkliga målen. 
2. samarbetar med andra invandrarorganisationer i Sverige för att föra fram 
gemensamma frågor. 
3. samarbetar med organisationer runt om i Europa. 
4. använder sig av massmediala medel 
5. använder sig av varje annat lagligt medel som anses vara till gagn för dess 
angelägenheter. 
6. samarbetar med Grekiska Riksförbundet för att gemensamt representera greker i 
Sverige. 
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Artikel 5 
 
Medlemskap 
 
Rätt till medlemskap i GrUf har: 
1. alla ungdomsavdelningar som organiseras av Grekiska Föreningar i Sverige. 
2. andra ungdomsorganisationer som bidrar till att främja den grekiska kulturen. Dessa 
organisationer kan bli medlemmar under förutsättning att: 

a) de har minst 7 inskrivna medlemmar och organ, 
b) har en demokratisk struktur 
c) de accepterar Ungdomsförbundets stadgar 

3. föreningar som vill bli medlemmar ansöker skriftligt. Ansökan handläggs av GrUfs 
styrelse. Har styrelsen avstyrkt en ansökan, tas ärendet upp till handläggning av 
kongressen, i de fall då den ansökande föreningen eller organisationen begärt detta.  
 
 
Artikel 6 
 
EONS Organ är: 
 
1. Kongressen (Sinédrio), som är högst beslutande organ. 
2. Styrelsen (Diikitikó Simvoúlio, DS). 
 
 
Artikel 7 
 
Ordinarie Kongress 
 
1. är GrUfs högsta beslutande organ och fattar förbundets policybeslut. 
2. hålls vartannat år under perioden november-december. Kallelse till medlemmarna 
måste skickas 1 månad i förväg. 
 
3. Kongressens dagordning: 
 

a) val av mötesordförande, sekreterare och protokollförare. 
b) val av valkommitté  
c) redovisning av styrelsen (verksamhetsberättelse) samt 
revisionsberättelse. 
d) beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 
e) val av ny styrelse. 

 
4. Varje medlem har rätt att skicka ett antal representanter till Kongressen, beroende på 
antal medlemmar som röstade vid val av representanter till Kongressen. I regel väljs en 
representant för 7 röstande medlemmar. 
5. Medlemföreningens representanter måste väljas av föreningens årsmöte och enligt 
deras stadgar. 
6. Rätt att rösta och att bli vald som representant till kongressen har alla som: 

a) har fyllt 7-38 år den tid då kongressen hålls 
b) är inskrivna medlemmar i medlemsföreningen minst 1 månader innan 
kongressens hålls 

7. Medlemsföreningens styrelse kallar föreningens medlemmar och meddelar GrUf 
skriftligt, minst 15 dagar i förväg och meddelar datum för registrering av deltagande i 
valet, av datum för årsmötet samt om rätten att bli vald. 
8. Föreningens val av representanter till GrUfs kongress sköts av valkommission. 
9. Föreningens valkommission måste skicka röstlängdens listor till GrUf minst 1 vecka 
innan Kongressen hålls. 
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10. I valet av representanter utses dessutom suppleanter vilka ersätter de ordinarie 
representanterna vid förhinder. 
11. Till val av representanter på GrUfs kongress är det inte tillåtet att rösta genom 
fullmakt och inte heller samtidigt rösta i en annan förening eller organisation som också 
är medlem i GrUf. 
12. GrUfs styrelsemedlemmar har inte rätt till omval om de inte har valts till 
representanter för sina respektive föreningar. 
13. Kongressen är beslutsmässig om minst 50%+1 av stadgaeenligt valda 
representanter är närvarande. 
14. Underlag för kongressbeslut skickas till representanterna minst en vecka i förväg. 
 
 
Artikel 8 
 
Valsystem – Val av GrUfs styrelse 
 
GruFs organ väljs med enkel majoritet på gemensam valsedel (ledamöter och 
suppleanter). 
 
 
Artikel 9 
 
Extraordinär Kongress 
 
1. kan sammankallas: 

a) om majoriteten av Ungdomsförbundets styrelsemedlemmar begärt detta, 
d.v.s. 5 av 9 
b) om 50 % + 1 av GrUfs medlemmar genom allmänt medlemsmöte begärt 
detta 

2. Kongressen sammankallas av GrUfs styrelse inom 3 månader från det datum som 
ansökan med de frågor som skall tas upp har lämnats in. 
3. Vid en sådan kongress representeras GrUfs medlemmar genom de personer som 
valdes vid föregående ordinarie kongress och vid förhinder genom de då valda 
suppleanter. 
 
 
Artikel 10 
 
Kongressens uppgifter: 
 
1. Kongressen granskar eventuella invändningar. Kongressens beslut är bindande för 
kongressens slutgiltiga sammansättning. Ungdomsförbundets styrelse  ansvarar för 
mötet tills kongressen har valt ett presidium och ett mötets ordförande. 
2. Tar del och fastställer styrelsens redovisning och beslutar i fråga om 
revisionsberättelse. 
3. Röstar (godkänner) eller ändrar GrUfs stadgar. Stadgeändringar kan beslutas med två 
tredjedelsmajoritet (2/3) av närvarande representanter. 
4. Väljer GrUfs styrelse (DS). 
 
 
Artikel 11 
 
Valkommitté 
 
1. Valet sköts av en valkommitté som består av 3 personer som väljs av kongressen. 
2. Kommittén väljer en ordförande och en sekreterare. 
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3. Kommittén upprättar ett protokoll av valresultatet som undertecknas av samtliga 
kommittémedlemmar och överlämnas till den nyvalda styrelsen (DS). 
4 Invändningar mot giltigheten av val till Ungdomsförbundets organ undersöks utan 
dröjsmål av kongressens valkommitté. 
 
 
Artikel 12 
 
Styrelsen (Diikitikó Simvoúlio, DS) 
 

1. Styrelsen väljs av kongressen på 2 år. 
2. Består av minimum 5 och maximum 7 ordinarie och minimum 2 och maximum 4 

suppleanter. 
3. Under styrelsens första sammankomst väljs genom hemliga val och absolut 

majoritet: en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en kassör och 
övriga ansvariga för exempelvis utbildning, kultur o.s.v. om styrelsen anser att 
det behövs. 

4. Alla beslut fattas med enkel majoritet. Om röstsiffrorna är jämna kan 
ordförandens röst räknas som dubbel. 

5. Styrelsen sammanträder i plenum när 50%+1 utav dess medlemmar är 
närvarande. 

6. Styrelsen sammanträder minst tre gånger om året. 
7. Styrelsen sammankallas av ordföranden, vide ordföranden, sekreteraren eller om 

styrelsens majoritet begär det. 
8. Suppleanter deltar vid styrelsesammanträde men har endast rösträtt när de 

ersätter ordinarie medlem. 
9. Styrelsen måste förverkliga de beslut som kongressen fattat. 
10. Styrelsen granskar och beslutar om medlemsföreningar eller organisationer 

uppfyller de gällande stadgarnas villkor för val av representanter. Har rätt att 
närvara vid föreningens eller organisationens årsmöte samt möte för val av 
representanter, dels om detta anses vara nödvändigt, dels om åtminstone en 
styrelsemedlem begärt det. 

11. Styrelsen har möjlighet att bilda presidium, vars befogenheter fastställs genom en 
intern ordningsstadga, som beslutas av styrelsen vid ett ordinarie sammanträde 
och gäller till nästa kongress. 

12. Styrelsen får vid behov bjuda in alla intresserade till ett rådgivande möte. 
 
 
 
Artikel 13 
 
GrUfs arbetsgrupper 
 
1. GrUfs styrelse kan bilda arbetsgrupper att arbeta med olika frågor och arbetsuppgifter. 
Dessa grupper kan bestå både av styrelsens medlemmar och/eller medlemmar till EONS 
medlemmar. 
2. Grupperna betraktas som stödgrupper till styrelsens arbete. 
 
 
 
 
Artikel 14 
 
Uteslutning av medlem 
 
1. En förening eller organisation som är GrUfs medlem kan uteslutas om dess aktiviteter 
står i strid med GrUfs mål och bryter mot dess stadgar. 



Grekiska Ungdomsförbundet i Sverige 5

2. Styrelsen föreslår uteslutning men beslutet fattas av kongressen. 
 
 
Artikel 15 
 
Upplösning av Grekiska Ungdomsförbundet 
 
GrUf upplöses automatiskt om dess medlemmar har sjunkit till 2 eller kongressen 
beslutat på frågan med tre fjärdedelsmajoritet (3/4) samt fördelningen av GruFs 
tillgångar. 
 
 
Artikel 16 
 
1. En förening eller organisation som är medlem har rätt att lämna GrUf efter skriftlig 
ansökan med bifogad handling som visar beslut från dess årsmöte om utträde från GrUf. 
2. Föreningen måste informera GrUf om det 2 veckor innan dess årsmöte hålls. 
 
 
Artikel 17 
 
Ändring av stadgar 
 
1. Endast kongressen kan fatta beslut om ändringar av GrUfs stadgar. 
2. Besluten fattas med två tredjedelsmajoritet (2/3) av närvarande medlemmar. 
 
 
Artikel 18 
 
GrUf överlämnar med förtroende efterlevanden av de aktuella stadgarna till 
medlemsföreningarna och organisationerna och litar på deras goda vilja och 
samarbetsanda som skall bidra till ett välfungerande Ungdomsförbund. 
 
 
Dessa stadgar har beslutats av Grekiska Ungdomsförbundets konstituerande möte den 13 februari 
1993. Stadgarna kompletterades och ändrades vid 1:a Stadgekongressen den 23-24 maj 1998 samt 
14-15 maj 2005. Stadgarna ändrades vid 7e Kongressen den 24 november 2007. Stadgarna 
ändrades vid 9e Kongressen 27 november 2011. 


