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Stadgar för NTF
§1
NTF:s Ändamål
NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) är en fri, självständig och
idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk
grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.
NTF:s uppgifter:

NTF ska arbeta för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. NTF ska
utgöra en sammanhållande kraft för medlemsorganisationer och nätverk.
NTF:s opinionsbildning ska öka politikers, myndigheters, organisationers, företags och
enskilda medborgares förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till bättre
trafiksäkerhet och folkhälsa.

§2
Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholms län.

§3
Organisatorisk uppbyggnad
NTF är en riksorganisation i form av en ideell förening med NTF-förbund för den regionala
verksamheten.
NTF-förbunden verkar utifrån den inriktning och de planer och riktlinjer som fastställs av
kongressen och NTFs styrelse.

§4
Medlemskap
Organisation som vill arbeta för eller sympatisera med NTFs ändamål kan bli medlem.
Annan intressent som vill främja trafiksäkerhetsarbetet kan bli stödjande medlem i NTF.
Styrelsen beslutar om medlemskap efter ansökan.
Om en medlem uppenbarligen motverkar NTFs syfte kan styrelsen besluta om uteslutning.
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§5
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter ska beslutas av kongressen.

§6
Beslutande instanser
Föreningens beslutande instanser är kongress, extra kongress och styrelse. Styrelsen är högsta
beslutande instans mellan kongresserna.

§7
Kongress
NTF:s högsta beslutande instans är kongressen. Ordinarie kongress hålls vartannat år före
april månads utgång. Kallelse till kongressen ska utsändas senast tolv veckor före kongressen.
Förslag som medlem önskar få behandlat vid kongressen ska vara inlämnat till styrelsen
senast åtta veckor före kongressen. Dagordning ska utsändas senast fyra veckor före
kongressen.
Till dagordning ska fogas kongresshandlingar.
Vid ordinarie kongress får inte beslut fattas i andra frågor än de som angetts i dagordning
samt sådana frågor som står i direkt samband med dessa.
Vid kongressen ska följande ärenden behandlas:
1. Fastställande av röstlängd.
2. Fråga om kongressen är i laga ordning utlyst.
3. Val av ordförande för kongressen.
4. Val av sekreterare för kongressen.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera kongressprotokollet.
6. Val av två rösträknare.
7. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för de två gångna
verksamhetsåren.
8. Behandling av revisorernas berättelser för samma tid.
9. Fastställa resultat- och balansräkningar för samma tid.
10. Besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för samma tid.
11. Behandla förslag från styrelsen och förslag från medlemmarna som inlämnats till
styrelsen.
12. Behandling av NTFs verksamhetsinriktning fram till nästa kongress.
13. Besluta om medlemsavgifter.
14. Besluta om arvoden till styrelse och revisorer.
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15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
16. Val av ordförande i NTFs styrelse.
17. Val av ledamöter till NTFs styrelse.
18. Val av revisorer och ersättare.
19. Val av valberedning och ordförande i valberedningen.
Vid kongressen förs protokoll.

§8
Extra kongress
Extra kongress hålls efter beslut av styrelsen eller då minst en tredjedel av föreningens
medlemmar skriftligen begärt detta.
Kallelse till extra kongress ska vara skriftlig och utsändas senast fyra veckor före kongressen.
Vid extra kongress ska endast de ärenden behandlas som föranlett kongressens inkallande.
Vid extra kongress förs protokoll.

§9
Rösträtt vid kongress
Varje medlemsorganisation och NTF-förbund har rätt att utse två ombud till kongressen.
Endast närvarande ombud har rösträtt. Stödjande medlem äger ej rösträtt. Anställd inom NTF
kan ej utses till ombud men har vid kongressen yttranderätt.
Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för ärende som anges i §§ 18 och 19. Vid lika
röstetal har kongressordföranden utslagsröst, förutsatt att denne är ombud, utom vid personval
då lotten avgör. Röstning sker öppet om ej sluten omröstning begärs.

§ 10
Styrelse
Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordföranden samt högst åtta
ledamöter.
Ordförande för styrelsen och övriga styrelseledamöter väljs av kongressen för tiden fram till
nästa kongress. Styrelsen utser inom sig förste och andre vice ordförande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av styrelsens
ledamöter begär det. Kallelse, föredragningslista och handlingar ska utsändas minst åtta dagar
före sammanträdet.
Styrelsen fastställer verksamhetsplan och budget för föreningen, godkänner bokslut samt utser
generalsekreterare och ansvarar för föreningens angelägenheter.
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Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande varav en ska vara
ordföranden eller en vice ordförande. Frågor avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal
gäller den mening, som ordföranden biträder.
Vid styrelsens sammanträden förs protokoll.

§ 11
Samarbetsorgan
För att säkerställa väl fungerande samarbetsformer inom organisationen utser styrelsen
samarbetsorgan samt fastställer arbetsordning för dessa.

§ 12
Valberedning
Kongressen utser valberedning. Denna består av ordförande och fyra ledamöter med uppgift
att förbereda stadgeenliga val vid nästa kongress.
Valberedningen ska tillse att nomineringsarbetet är avslutat senast åtta veckor före
kongressen.
Valberedningens förslag ska utsändas med kongresshandlingarna senast fyra veckor före
kongressen.

§ 13
Generalsekreterare och kansli
Generalsekreteraren ansvarar för verkställande av styrelsens beslut och leder arbetet inom
föreningens kansli samt anställer personal. Generalsekreteraren är ständigt adjungerad till
styrelsen.

§ 14
Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser kongressen två revisorer
jämte ersättare för tiden fram till nästa kongress. Den ene av dessa samt en ersättare ska vara
auktoriserad.

§ 15
Räkenskaper
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31
december. Räkenskaperna ska vara avslutade och överlämnade till revisorerna senast den 1
mars varje år.
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§ 16
Ekonomisk förvaltning
Styrelsen ska varje år upprätta verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och
balansräkning samt senast den 1 mars varje år ställa dessa och övriga för revision erforderliga
handlingar till revisorernas förfogande.
Revisorerna ska senast sex veckor före kongressen avge berättelse över sin granskning av
föreningens räkenskaper och förvaltning.
Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse ska minst fyra veckor före kongressen utsändas
till föreningens medlemmar.

§ 17
Tolkning av stadgar
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda
i stadgarna, hänskjuts frågan till ordinarie kongress eller extra kongress. I brådskande fall
avgörs frågan av styrelsen som svarar inför nästa kongress.

§ 18
Ändring av föreningens stadgar
För ändring av dessa stadgar fordras beslut med två tredjedels majoritet vid ordinarie
kongress.

§ 19
Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas vid ordinarie kongress. För dylikt besluts
giltighet fordras att minst två tredjedelar av föreningens medlemmar vid två på varandra
följande ordinarie kongresser biträder detsamma.
Befintliga tillgångar ska överlämnas till något för trafiksäkerhetens främjande avsett ändamål
enligt beslut av kongressen.
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Normalstadgar för NTF-förbunden
§1
Ändamål
NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande)………….. är en fri, självständig
och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och
demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och
enskilda.
NTF:s uppgifter:

NTF …………..ska arbeta för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.
NTF ……………ska utgöra en sammanhållande kraft för medlemsorganisationer och
nätverk.
NTF ……………..s opinionsbildning ska öka politikers, myndigheters, organisationers,
företags och enskilda medborgares förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till
bättre trafiksäkerhet och folkhälsa.

§2
Organisatorisk uppbyggnad
NTF .................. är en del av riksorganisationen NTF och är NTF:s regionala organisation.
NTF ................... verkar utifrån inriktning, planer och riktlinjer fastställda av NTFs kongress
och styrelse samt förbundets styrelse och årsmöte.

§3
Medlemskap
Organisation och samhällsinstitution som vill arbeta för eller sympatisera med NTFs ändamål
kan bli medlem.
Annan intressent som vill främja trafiksäkerhetsarbetet kan bli stödjande medlem.
Styrelsen beslutar om medlemskap.
Om en medlem uppenbarligen motverkar NTFs syfte kan styrelsen besluta om uteslutning.

§4
Årsavgifter
Årsavgifter fastställs av årsmötet.
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§5
Beslutande instanser
Förbundets beslutande instanser är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.

§6
Årsmöte
Förbundets högsta beslutande instans är årsmöte. Ordinarie årsmöte ska hållas före utgången
av mars månad. Kallelse till ordinarie årsmöte ska vara skriftlig och utsändas senast sex
veckor före årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte får inte beslut fattas i andra frågor än de som angetts i dagordning samt
sådana frågor som står i direkt samband med dessa.
Dagordning och övriga årsmöteshandlingar ska utsändas senast två veckor före årsmötet.
Fråga, som medlem önskar behandlad vid årsmötet, ska vara inlämnad till styrelsen senast
fyra veckor före mötet.
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Fastställande av röstlängd.
2. Fråga om årsmötet är i laga ordning utlyst.
3. Val av ordförande för årsmötet.
4. Val av sekreterare för årsmötet.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av årsavgifter.
10. Beslut om riktlinjer för förbundets verksamhet.
11. Frågor som av styrelsen eller medlem i behörig ordning hänskjutits till årsmötet.
12.Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
13. Val av ordförande i styrelsen.
14. Val av övriga ledamöter.
15. Val av ombud till NTFs kongress.
16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år.
17. Val av valberedning och sammankallande.
Vid årsmötet förs protokoll som utsänds till förbundets medlemmar och styrelsens ledamöter.
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§7
Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det påkallat eller då minst en tredjedel av förbundets
medlemmar skriftligen begärt det. Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som angivits
i kallelsen
Kallelse tillextra årsmöte ska vara skriftlig och utsändas senast tvåveckor före årsmötet.

§8
Rösträtt vid årsmöte
Vid omröstning äger varje medlem en röst. Stödjande medlem har ej rösträtt. Frågor avgörs
med enkel majoritet med undantag för ärenden som anges i §§ 16 och 17. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst under förutsättning att denne har rösträtt, utom vid personval då lotten
avgör.
All omröstning sker öppet om ej sluten omröstning begärs.

§9
Styrelsen
Förbundets verksamhet leds av en styrelse bestående av ordföranden samt högst 8 ledamöter.
Ordförande väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år. Halva antalet
väljs vid varje årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott och
fastställa dess arbetsordning.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna så
begär.
Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Frågor avgörs
med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.
Styrelsen ska utarbeta verksamhetsplan och budget för förbundet samt i övrigt besluta om
verksamhetens bedrivande.
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll.

§ 10
Samarbetsorgan
För att säkerställa väl fungerande samarbetsformer inom förbundet utser styrelsen samarbetsorgan samt fastställer arbetsordning för dessa.
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§ 11
Valberedning
Årsmötet utser en valberedning för förberedande av stadgeenliga val vid nästa årsmöte. Den
ska bestå av ordförande och minst två ledamöter.

§ 12
Revisorer
För granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två revisorer jämte
ersättare för tiden fram till nästa årsmöte. De ene av dessa samt en ersättare ska vara
auktoriserad eller godkänd.

§ 13
Räkenskaper
Förbundets räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31
december. Räkenskaperna ska vara avslutade och överlämnade till revisorerna senast fyra
veckor före årsmötet.

§ 14
Ekonomisk förvaltning
Styrelsen ska årligen upprätta verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och
balansräkning och senast fyra veckor före årsmötet ställa dessa och övriga för revision
erforderliga handlingar till revisorernas förfogande.
Revisorerna ska senast två veckor före årsmötet avge berättelse över sin granskning av
förbundens räkenskaper och förvaltning.
Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse ska minst tio dagar före årsmötet utsändas till
förbundets medlemmar.

§ 15
Tolkning av stadgar
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda
i stadgarna, hänskjuts frågan till ordinarie årsmöte eller extra årsmöte. I brådskande fall
avgörs frågan av styrelsen som svarar inför nästa årsmöte.
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§ 16
Stadgar
NTF-förbundets stadgar bör följa de av NTFs kongress antagna normalstadgarna för NTFförbund.
Ändringar eller tillägg till förbundets stadgar, som dock inte kan gälla paragraf 1 och 2
beslutas av årsmötet med minst två tredjedels majoritet.
NTFs styrelse ska i förväg godkänna föreslagna ändringar eller tillägg.

§ 17
Förbundets upplösning
Beslut om förbundets upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte. För sådant besluts
giltighet fordras att beslut fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Befintliga tillgångar ska överlämnas till ändamål som befrämjar trafiksäkerheten inom länet
enligt beslut av årsmötet.
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