Stadgar för Språklärarnas riksförbund
§1
Språklärarnas riksförbund är en ideell förening som har till ändamål att främja undervisningen i
språk. Riksförbundet skall även verka för en ökad insikt om språkkunskapernas stora betydelse för
individen, för samhället och för den interkulturella förståelsen.
I detta syfte skall riksförbundet
– hävda de främmande språkens ställning inom svenskt utbildningsväsen
– verka för förbättrade undervisningsmetoder och läromedel
– verka för goda förutsättningar för språkundervisning
– verka för kvalitativ kompetensutveckling för språklärare
– främja kontakter och samarbete mellan språklärare, näringsliv och forskning
– verka för internationalisering bland annat genom kontakter med språklärare och
språkorganisationer på det internationella planet
– fånga upp språklärarnas opinion och föra den vidare
Förbundets säte är Stockholm. Förbundet är religiöst och politiskt obundet.
§2
Medlemskap i riksförbundet står öppet för varje blivande, nu verksam eller före detta lärare i språk
på alla nivåer samt för alla som vill stödja förbundets målsättningar.
Medlem erlägger fastställd avgift till riksförbundet.
Medlemmar på en ort eller i en region kan bilda lokalförening, krets eller nätverk.
Medlem som vill utträda ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat förbundet. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast
31 december för innevarande år får anses ha begärt sitt utträde ur förbundet.
Medlem kan varnas och sedan uteslutas ur förbundet om denne har motarbetat förbundets
verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat förbundet och/eller förbundets
intressen. Beslut om varning eller uteslutning fattas av förbundets styrelse med enkel
majoritet. I beslutet skall skälen härför redovisas. Det skall också anges vad medlemmen skall
iaktta för överklagande. Styrelsen skall bereda medlemmen tillfälle att inom 14 dagar yttra sig
över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslutet skall inom tre
dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.
§3
Riksförbundet är medlemmarnas organ för kontakt och samarbete med myndigheter, organisationer
och lärarförbund såväl inom som utom landet. Den skall så långt möjligt låta sig representeras vid
nationella och internationella sammankomster som har betydelse för dess verksamhet.
§4
Årsmötet är Språklärarnas riksförbunds högsta organ och samlas en gång om året. Extra ordinarie
möte anordnas om minst 5% av medlemmarna begär det. Kallelse till ordinarie årsmöte skall utgå
minst en månad i förväg. Tid och plats för årsmötet meddelas i Lingua och på Språklärarnas
riksförbunds hemsida.
Motioner från lokalföreningar och enskilda medlemmar lämnas till ordföranden senast två månader
före årsmötet. Svar på motioner skall beredas av styrelsen och delges medlemmarna.

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan och budget offentliggörs av styrelsen
på föreningens hemsida och mejlas eller postas till medlemmar på begäran.
§5
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av justeringsperson
3. Justering av röstlängd
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Styrelsens årsberättelse
6. Redogörelse för riksförbundets ekonomiska ställning
7. Revisorernas berättelse över riksförbundets räkenskaper
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av årsavgiften
10.Verksamhetsplan för följande eller pågående kalenderår
11. Budget för följande eller pågående kalenderår inklusive arvoden och ersättningar
12. Val av styrelse enligt §8
13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. Detta uppdrag kan också utföras av en
revisionsbyrå.
14. Val av valberedning
15. Motioner
16. Övriga ärenden
§6
Styrelsen, minst en representant för varje lokalförening samt för varje krets eller nätverk, utgör
Riksförbundets representantskap. Representantskapet sammanträder en gång årligen för att
diskutera riktlinjerna för riksförbundets verksamhet, samt för att förbereda och medverka vid
årsmötet.
Datum för representantskapsmöte skall meddelas i Lingua och på förbundets hemsida.
§7
Styrelsen verkställer årsmötets beslut. Den handhar mellan årsmötets sammanträden riksförbundets
angelägenheter.
Styrelsen är ansvarig inför årsmötet, lokalföreningar, kretsar och nätverk.
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, skattmästare och sekreterare, redaktören för
tidskriften Lingua och ytterligare minst fyra ledamöter. Dessa fyra väljs med uppgift att företräda
respektive engelska, franska, spanska och tyska.
Styrelsen utser kontaktperson/er för övriga språk.
Styrelsen är beslutsmässig om minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
§8
Ledamot av styrelsen väljs på två år med möjlighet till omval. Revisorer och valberedning väljs på
ett år. Valberedningen eller enskild medlem nominerar ledamöter i styrelsen, revisorer,
valberedningsledamöter samt suppleanter.
Valda ledamöter tillträder vid verksamhetsårets början, eller omedelbart, i enlighet med årsmötets
beslut. Riksförbundets verksamhetsår är lika med kalenderår.
Avgår styrelseledamot före mandatperiodens utgång utser styrelsen ersättare fram till följande
årsmöte.
Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter, varav en sammankallande samt en suppleant. Så
stor geografisk spridning som möjligt bör eftersträvas.

§9
Varje lokalförening utser egen styrelse och har rätt att anta egna stadgar som inte får strida mot
riksförbundets stadgar. För sin verksamhet erhåller lokalföreningarna, kretsar och nätverk medel
från riksförbundet i enlighet med årsmötesbeslut.
§ 10
För att aktivera kontakten mellan riksförbundets styrelse och medlemmarna samt för att främja
språkdebatten utger riksförbundet tidskriften Lingua. Riksförbundets ordförande är
ansvarig utgivare av tidskriften. Det redaktionella arbetet sköts av redaktören, till vars hjälp
styrelsen kan utse ett redaktionsutskott.
§ 11
Riksförbundets stadgar kan ändras endast genom beslut som uppnår två tredjedels majoritet vid
ordinarie årsmöte. Förslag till stadgeändring ska anges i kallelsen till årsmötet och punkten om
stadgeändring ska återfinnas på dagordningen.
§ 12
Språklärarnas riksförbund kan upplösas om beslut om detta fattas vid två på varandra följande
möten med minst en månads mellanrum. Vid det möte som sist hållits ska beslutet ha bifallits av
minst tre fjärdedelar av de röstande. Beslut om föreningens likvidation eller upplösning måste
innefatta beslut om fördelning av föreningens tillgångar och skulder.
Språklärarnas riksförbunds stadgar uppdaterades senast den 21 mars 2021.

