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FRIVILLIGORGANISATIONERNAS INSAMLINGSRÅD (FRII) 
(SWEDISH FUNDRAISING COUNCIL) 

 

antagna den 17 april 1991 
(ändrade 1993, 2000, 2002, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013 och 2014) 

 
 
§ 1 FRIIs namn och uppdrag 

 
Organisationens namn är Frivilligorganisationernas Insamlingsråd med organisationsnummer 
802406-7160. I det följande kallad FRII. 
 
FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av svenska ideella föreningar, 
samfund och stiftelser verksamma inom allmännyttiga ändamål och som regelmässigt anskaffar 
medel för sin egen verksamhet eller för anslag till verksamhet som andra bedriver genom 
insamling i Sverige.  
 
FRIIs arbete styrs av den av årsmötet antagna Strategiska plattformen där FRIIs vision, uppdrag 
och uppgift definieras.  
 
FRIIs ändamål 

Att öka förutsättningarna för medlemmarna att samla in medel på ett förtroendeingivande sätt 
och samtidigt öka givandet i Sverige i syfte att främja allmännyttiga ändamål. 
 
§ 2 Medlemskap 

Medlemskap i FRII står öppet för varje svensk ideell förening, samfund och stiftelse med 
organisationsnummer eller ideellt verkande organisation av annat slag, som bedriver eller 
främjar allmännyttiga ändamål och som anskaffar eller avser att anskaffa medel för verksamheten 
genom insamling i Sverige. 
 
Medlem – insamlande organisation – skall inneha av Svensk Insamlingskontroll kontrollerat och 
godkänt 90-konto (plusgiro/bankgiro som börjar på 90-, ej 91-, 92- etc) och regelmässigt bedriva 
insamling mot allmänhet och/eller företag förenlig med lag samt god sed. I de fall organisationen 
består av ett riksförbund eller motsvarande och ett antal lokalorganisationer räcker det att 
riksförbundet har 90-konto. 



	  

 
Medlemskap kan endast erhållas av en organisation som skriftligen förbinder sig att följa FRIIs 
stadgar och FRIIs kvalitetskod samt att tillämpa FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. 
 
Medlem antas av styrelsen eller av föreningsstämman. Avslag på medlemsansökan kan endast 
meddelas av föreningens stämma. 
 
Medlemskap upphör vid skriftlig anmälan om utträde och då medlem underlåter att erlägga 
fastställd medlemsavgift senast tre månader efter påminnelse om obetald, förfallen avgift. 
 
Föreningsstämman får utesluta medlem som allvarligt åsidosätter sitt åtagande att följa FRIIs 
stadgar, Kvalitetskoden och/eller Styrande riktlinjer för årsredovisning. Förlust av 90- konto 
innebär att medlemskapet i FRII samtidigt upphör. Inbetalda medlemsavgifter återbetalas ej. 
 
 

§ 3 Organisation 

 
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Varje medlem har en röst. 
 
Föreningens beredande och verkställande organ är styrelsen, vald av föreningsstämman på 
årsmötet. 
 
Styrelsen består av åtta ledamöter, inklusive ordförande. Dessa väljs för en period av två år med 
växelvis avgång. Mandattiden i styrelsen maximeras till sex år. 
 
Valbar till styrelsen är den som nominerats av en medlemsorganisation. 
 
Styrelsen är beslutför med fem ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
Räkenskapsår är kalenderår. 
 
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall för varje räkenskapsår granskas av två 
revisorer, varav den ene skall vara auktoriserad revisor. Revisorerna avger för varje 
räkenskapsår revisionsberättelse med uppgift om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller inte.  
 
För att genomföra styrelsens beslut och ge stöd till medlemmarna skall FRII upprätthålla ett 
kansli, som leds av en generalsekreterare utsedd av styrelsen. 
 
Föreningsstämman fattar beslut om organisationens strategiska plattform som pekar ut den 
övergripande inriktningen. Styrelsen fattar beslut om organisationens verksamhetsplan och 
budget. 
 



	  

§ 4 Årsmöte 

 
Föreningsstämman skall hålla ordinarie årsmöte senast i maj. Tid och plats bestäms av styrelsen 
som har att kalla till årsmötet. Kallelse skall ske skriftligt minst fyra veckor före mötet. 
 
Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga hos styrelsen minst två veckor före mötet. 
 
Motioner kan lämnas till årsmötet av medlemsorganisationer och skall vara styrelsen tillhanda 
senast 8 veckor före årsmötet. 
 
§ 5 Ärenden vid ordinarie årsmöte 

 

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 
 

1. Årsmötets öppnande 
2. Upprop och fastställande av röstlängd 
3. Fråga om mötet sammankallats i stadgeenlig ordning 
4. Val av ordförande för mötet 
5. Val av sekreterare för mötet 
6. Fastställande av dagordning 
7. Val av två personer till rösträknare samt att jämte ordföranden justera protokollet. 
8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 
9. Behandling av styrelsens årsredovisning 
10. Revisorernas berättelse 
11. Fastställande av 

1. -resultat- och balansräkning 
2. -disposition av årets resultat 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
13. Val av ordförande i styrelsen för 2 år 
14. Val av övriga styrelseledamöter för 2 år 
15. Val av två revisorer 
16. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen 
17. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet 
18. Behandling av motioner 
19. Fastställande av fast medlemsavgift  
20. Fastställande av rörlig medlemsavgift 
21. Avslutning 

 
§ 6 Särskild föreningsstämma 

Styrelsen får kalla till särskild föreningsstämma om den finner sådan påkallad. Begär revisorerna 



	  

eller minst 10 % av medlemmarna att särskild föreningsstämma skall hållas skall styrelsen kalla 
till sådan. 
Härvid iakttages vad som är föreskrivet om kallelsen till årsmötet, dock att tidsfristen för 
kallelsen skall vara minst en vecka. I kallelsen skall anges orsaken till att kallelse sker. 
 
§ 7 Stadgeändring, ändring av kvalitetskoden och av den Strategiska 

plattformen 

 
Föreningsstämman beslutar om ändring av stadgarna, kvalitetskoden och FRIIs Strategiska 
plattform. För sådan ändring fordras 2/3 majoritet av de röstande. 
 
§ 8 Sanktioner mot felande medlemsorganisation 

 
Medlemsorganisation som i sitt insamlingsarbete eller sin förvaltning, användning eller 
redovisning av insamlingsmedel inte tillämpar FRIIs Kvalitetskod skall av styrelsen göras 
uppmärksam härpå genom en skriftligt avfattad erinran. Om rättelse ej sker skall styrelsen 
underställa föreningsstämman frågan om uteslutning av medlemmen. Meddelande om 
uteslutning skall ske skriftligt. 
 
§ 9 Föreningens upplösning 

 
För föreningens upplösning fordras att beslut härom fattas på ordinarie årsmöte/särskild 
föreningsstämma med minst 3/4 av antalet avgivna röster. Föreningens tillgångar skall härvid 
tillfalla stiftelsen Radiohjälpen. 
	  


