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STADGAR 
för Sveriges pliktrörelse antagna vid Värnpliktskongressen 2021 

§1 Tillämplighet  

Genom dessa stadgar regleras frågor som berör den kongress och den centrala 

sammanslutning som föreskrivs i förordningen (2017:1249) om medinflytande för 

totalförsvarspliktiga, de organ som kongressen inrättar, samt formerna för de 

totalförsvarspliktigas arbete för medinflytande.  

§2 Syfte  

Kongressen, den centrala sammanslutningen och de organ som kongressen inrättar har 

till syfte att med demokratiska medel förverkliga ett effektivt och ändamålsenligt 

medinflytande för de totalförsvarspliktiga.  

§3 Kongressen  

Mom 1. Högsta beslutande organ  

Kongressen är de totalförsvarspliktigas högsta beslutande organ i medinflytandefrågor.  

Mom 2. Uppgifter  

Kongressen ska besluta om arbetsordning för kongressen, stadgar, idéprogram, 

verksamhetsplan för centrala sammanslutningen, samt frågor som väckts genom inkomna 

motioner. Vidare ska kongressen med stöd i verksamhets- och revisionsberättelse besluta 

om ansvarsfrihet för avgående ledamöter i den centrala sammanslutningen. Kongressen 

ska även välja ledamöter att ingå i den centrala sammanslutningen samt sakrevisorer. 

Mom 3. Tidpunkt, plats och genomförande 

Kongressen sammanträder årligen. Den centrala sammanslutningen förbereder och 

beslutar om tidpunkten, och platsen för kongressens genomförande. Den centrala 

sammanslutningen ansvarar för att underrätta samtliga totalförsvarspliktiga vid 

grundutbildningsförband och motsvarande enheter om utfallet. 

Mom 4. Sammansättning 

Antalet ombud samt fördelning mellan förbanden bestäms av Försvarsmaktens högkvarter 

och regleras genom FFS 2020:1 Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för 

totalförsvarspliktiga. Antalet ombud fördelas proportionerligt enligt uddatalsmetoden. 

Mom 5. Valprotokoll 

Den centrala sammanslutningen ska, senast tre veckor innan kongressens öppnande, ha 

erhållit valprotokoll med uppgifter om valda ombud från respektive 

grundutbildningsförband eller motsvarande enhet.  
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Mom 6. Motioner 

Motioner ska vara inkomma till den centrala sammanslutningen senast fem veckor före 

kongressens öppnande.  

Mom 7. Kongresshandlingar till ombuden 

Propositioner, verksamhetsberättelse och motioner ska vara ombuden tillhanda senast två 

veckor före kongressens öppnande. Övriga kongresshandlingar ska vara ombuden 

tillhanda före kongressens öppnande.  

Mom 8. Rösträtt  

Endast valda ombud som har noterats i röstlängden har rösträtt på kongressen. Yrkande- 

och yttranderätt regleras genom kongressens arbetsordning.  

Mom 9. Valberedning 

Kongressen utser en valberedning. Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter till 

den centrala sammanslutningen samt sakrevisorer. Valberedningen bör i sitt förslag 

beakta att ledamöterna i den centrala sammanslutningen ska spegla bredden av de 

totalförsvarspliktigas utbildningar och när såväl värnplikt som civilplikt tillämpas ska båda 

dessa grupper vara representerade i valberedningens förslag till den centrala 

sammanslutningen. Majoriteten av valberedningen ska bestå av kongressens ombud. 

Mom 10. Val till den centrala sammanslutningen 

Kongressen väljer ledamöter till den centrala sammanslutningen. Endast ombud har rätt 

att kandidera till den centrala sammanslutningen, dock inte ombuden i valberedningen. 

Högst två avgående ledamöter i den centrala sammanslutningen har rätt att bli omvalda.  

Mom 11. Val av sakrevisorer 

Kongressen väljer sakrevisorer.  

Mom 12. Protokoll 

Kongressens beslut ska protokollföras. Protokollet ska justeras senast tre veckor efter att 

kongressen avslutats.  

§4 Den centrala sammanslutningen  

Mom 1. Namn 

Den centrala sammanslutning som föreskrivs enligt 16 §, förordning (2017:1249) om 

medinflytande för totalförsvarspliktiga benämns Pliktrådet. 

Mom 2. Uppgift 

Pliktrådet ska utifrån stadgar och verksamhetsplanen verka för att uppfylla det av 

kongressen antagna politiska programmet och i övrigt uppfylla syftet enligt §2.  

Mom 3. Konstituering 

Pliktrådet ska tidigast tre veckor och senast två månader efter kongressen inom sig utse 
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en ordförande samt i övrigt fördela ansvar för verksamheten mellan ledamöterna.  

Mom 4. Beslutsmässighet och omröstning 

Pliktrådet är beslutsmässigt när minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut fattas när 

minst tre femtedelar av ledamöterna är överens, om inte annat framgår av dessa stadgar.  

Mom 5. Uteslutning och utträde 

Pliktrådet har rätt att utesluta ledamot som på ett allvarligt sätt har misskött sitt uppdrag. 

Beslut om uteslutning får endast tas med kvalificerad majoritet (2/3) av ledamöterna.  

§5 Revision  

Mom 1. Sakrevisorernas uppgift 

Sakrevisorerna är kongressens kontrollerande organ mellan kongresserna. 

Sakrevisorernas uppgift är att kontinuerligt granska Pliktrådets verksamhet utifrån 

kongressens beslut och uppdrag. Sakrevisorerna ska också granska hur Pliktrådet 

hanterar den löpande verksamheten och sina ekonomiska prioriteringar. Sakrevisorerna 

ska avge en revisionsberättelse till kongressen.  

Mom 2. Sakrevisorernas sammansättning 

Kongressen utser tre sakrevisorer. Sakrevisorerna ska ha varit valda ombud vid en 

kongress för totalförsvarspliktiga eller ha en motsvarande erfarenhet som på annat sätt är 

uppenbart relevant för uppgiften.  

§6 Styrdokument  

Mom 1. Stadgar 

Dessa stadgar utgör den administrativa grunden för kongressen och   

Pliktrådet samt ger ramar för revision av Pliktrådets verksamhet.  

Mom 2. Arbetsordning kongress 

Kongressen beslutar om en arbetsordning som reglerar formerna för genomförandet av 

kongressen.  

Mom 3. Verksamhetsplan Pliktrådet 

Pliktrådets verksamhet uppdras av kongressen genom beslut om en årlig 

verksamhetsplan.  

Mom 4. Stadgeändring 

Förändringar i dessa stadgar ska ske med kvalificerad majoritet (2/3) av kongressen. 


