
 

Stadgar för  

Ibn Rushd Studieförbund 
 
Ibn Rushd Studieförbund grundades 2001 på initiativ av Islamiska Förbundet i Sverige i syfte att 
starta Sveriges första studieförbund med muslimsk profil. År 2003 inleddes ett samarbete med 
SENSUS Studieförbund som sträckte sig fram till år 2007. Folkbildningsrådet godkände Ibn Rushd 
Studieförbund som ett statsbidragsberättigat studieförbund i januari 2008. 
 
§ 1 NAMN  
Namnet är IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND, nedan kallad Ibn Rushd.  
Ibn Rushd distriktens namn fastställs av förbundsstyrelsen. 
 
§ 2 SÄTE 
Ibn Rushds styrelse har sitt säte i Stockholm. 
 
§ 3 ÄNDAMÅL 
MOM 1. Ibn Rushd är en ideell organisation, som är partipolitiskt obunden. Inom det fria och frivilliga 
folkbildningsarbetets ram organiserar Ibn Rushd studie- och kulturverksamhet. Ibn Rushd verkar 
utifrån de muslimska värderingarna som syftar till att sprida rättvisa, utrycka solidaritet, säkra 
människans frihet, bejaka mångfalden, förorda rådgivning och förespråka möten.  
 
 
 
 
 
MOM2. Ibn Rushds vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige.  
 
MOM3. Ibn Rushds uppdrag är att:  

 Stärka och utveckla demokratin inom den muslimska folkrörelsen och bidra till att fullborda 

den svenska demokratin genom delaktighet, organisering och påverkan.  

 Med folkbildning som verktyg göra det möjligt för människor att enskild och i grupp 

utvecklas, stärkas i sin identitet och engagera sig i samhällsutvecklingen 

 Skapa större förståelse, respekt och tolerans människor emellan genom kultur- och 

kunskapsinsatser. 

 
 
§ 4 MEDLEMSKAP 
IBN RUSHD studieförbunds medlemmar är:  
 
1. Riksorganisation som beviljats medlemskap enligt nedanstående villkor: 
2. Distrikt av Ibn Rushd studieförbund  
 
Varje riksorganisation kan bli medlem i Ibn Rushd om den uppfyller följande villkor:  
 
MOM 1. Om riksorganisationens profil inte strider mot Ibn Rushds ändamål.  
 



 

MOM 2. Riksorganisationen har minst tre lokala föreningar som anordnar aktiviteter i form av 
studiecirklar och kulturverksamhet. Dess lokala föreningar har rapporterat tillsammans minst 10 000 
studietimmar till Ibn Rushd under senaste verksamhetsåret. Förbundsstyrelsen har rätt att föreslå 
förbundsstämman organisationer utan rikstäckande verksamhet men som ändå ses som relevant 
medlem i Ibn Rushd. 
 
 
MOM 3. Medlemssökande organisation skall ansöka skriftligt om medlemskap till förbundsstyrelsen 
senast 6 veckor före förbundsstämman. Förbundsstyrelsen skall lämna ett yttrande till 
förbundsstämman.  
 
MOM 4. Medlemssökande organisation skall lämna in sina stadgar och det senaste 
årsmötesprotokollet, verksamhetsberättelse samt ekonomiredovisning.  
 
MOM 5. Nya medlemsorganisationer skall antas vid ordinarie eller extra förbundsstämma.  
 
MOM 6. Organisation som sökt medlemskap beviljas av förbundsstämman observationsstatus för ett 
år och har under denna tid rätt till information om/och deltagande i den verksamhet som bedrivs i 
Ibn Rushd. Efter ett år kan observatörsmedlemmar antas som fullvärdiga medlemmar i Ibn Rushd.  
 
MOM 7. Den medlemsorganisation som inte erlagt medlemsavgift, senast 31 december inför 
kommande förbundsstämman, förlorar sin rösträtt på förbundsstämman. Om man vid andra 
förbundsstämman inte har betalat medlemsavgift trots påminnelse, äger förbundsstämman rätt att 
utesluta organisationen.  
 
MOM 8. Medlemsorganisationen som önskar utträde skall skriftligt meddela detta till 
förbundsstyrelsen senast två veckor före ordinarie förbundsstämma.  
 
MOM 9. Medlemsorganisation som strider mot Ibn Rushd stadgar kan efter förslag från 
förbundsstyrelsen uteslutas från Ibn Rushd genom beslut av förbundsstämman, med minst 2/3 del 
majoritet. 
 
§5 ORGANISATION                                                                                              
MOM 1. Förbundsstämman är Ibn Rushds högsta beslutande organ.  
 
MOM 2. Ibn Rushds arbete leds av förbundsstyrelsen mellan förbundsstämmorna.  
 
MOM 3. Förbundsstyrelsen och förbundets revisorer äger rätt till full insyn i verksamhet och 
förvaltning inom distrikten. Verksamheten inom Ibn Rushd bedrivs lokalt i distrikten, samt inom 
förbundets projekt och utvecklingssatsningar.  
 
§ 6 DISTRIKTEN 
MOM 1. Distrikten utgör självständiga juridiska enheter med demokratiskt valda styrelser och egen 
ekonomisk förvaltning.  
MOM 2. Distriktens geografiska omfattning bestäms av förbundsstyrelsen efter samråd med berörda 
distrikt.  
MOM 3. Förbundsstyrelsen fastställer normalstadgar för distrikten.  
MOM 4. Förbundsstämman kan upplösa ett distrikt i samråd med distriktet.  
 



 

§ 7 FÖRBUNDSSTÄMMA  
MOM 1. MOM 1. Förbundsstämma hålls vartannat år före maj månads utgång. 
MOM 2. Kallelse till förbundsstämman utfärdas av förbundsstyrelsen senast tio (10) veckor före 
stämman och till extra förbundsstämma senast tre (3) veckor före stämman.  
MOM 3. Förbundsstämmohandlingar skickas till medlemsorganisationer och distrikt senast fyra (4) 
veckor före förbundsstämma.”  
MOM 4. Motioner till ordinarie förbundsstämma kan väckas av medlemsorganisationer och distrikten 
och skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före stämman.”  
MOM 5. Förbundsstämmans val förbereds av en valberedning bestående av tre (3) ledamöter och två 
(2) suppleanter. Medlemsorganisationer och distrikt äger rätt att föreslå kandidater till valen.  
 
§ 8 OMBUD VID FÖRBUNDSSTÄMMA  
 
 
MOM 1. Varje medlemsorganisation som erlagt medlemsavgift för tidigare verksamhetsår har rätt att 
utse tre ombud till förbundsstämman. 
 
MOM 2. Grundande medlemsorganisation, Islamiska Förbundet i Sverige, har rätt att därutöver utse 
ytterligare ett ombud till förbundsstämman.  
 
MOM 3. Varje distrikt har rätt att utse två ombud till förbundsstämman. 
 
MOM 4. Varje ombud kan endast ha en röst och endast företräda ett distrikt eller en 
medlemsorganisation.  
 
MOM 5. Förbundsstyrelsens ledamöter får delta i förbundsstämman med yttrande- och rösträtt.  
 
MOM 6. Personer som är anställda inom Ibn Rushd kan inte väljas som ombud till förbundsstämman. 
Förbundsrektorn och de av förbundsrektorn eller förbundsstyrelsen utsedda personal har 
yttranderätt på förbundsstämman. 
 
§9 FÖREDRAGNINGSLISTA  
Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden förekomma:  
 
1. Val av presidium för stämman: Ordförande och sekreterare.  
2. Val av två justerare, tillika rösträknare  
3. Fastställande av föredragningslistan  
4. Fastställande av röstlängd  
5. Fråga om stämmans behörighet sammankallats  
6. Årsberättelse  
7. Revisionsberättelse  
8. Styrelsens ansvarsfrihet för gånga perioden.  
9. Fastställande av riktlinjer och mål för verksamheten för kommande period.  
10. Fastställande av rambudget för kommande period.  
11. Val av förbundsstyrelsens ordförande för två år. 
12. Val av förbundsstyrelsens ledamöter för två år.  
13. Val av förbundsstyrelsens suppleanter för två år.  
14. Val av en auktoriserad revisor, en förtroendevald revisor och en revisorssuppleant för två år. 15. 
15. Val av valberedning för två år.  



 

16. Fastställande av medlemsavgift för två år.  
17. Nya medlemsorganisationer  
18. Behandling av motioner och styrelsens propositioner.  
19. Stadgeändring  
20. Övriga frågor  
21. Mötes avslutande  
 
 
Punkterna 11-15, tas endast upp då det är valår.  
 
§ 10 RÄKENSKAPER OCH REVISION  
Studieförbundets verksamhetsår omfattar tiden 1 jan – 31 dec. Förbundsstyrelse skall före mars 
månads utgång överlämna räkenskapshandlingar, verksamhets- och förvaltningsberättelse till 
revisorerna för granskning. Revisorerna skall lämna berättelse över granskningen och återställa 
handlingarna till styrelsen senast den 1 maj. 
Verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelsen framläggs av styrelsen vid förbundsstämman 
och utsändes därför tillsammans med övriga stämmohandlingar.  
 
§ 11 EXTRA FÖRBUNDSSTÄMMA  
Extra förbundsstämma kan inkallas av förbundsstyrelsen om minst hälften av ledamöterna begär det.  
Extra förbundsstämma kan också sammankallas om minst 1/3 medlemsorganisationerna begär det.  
På extra förbundsstämma kan endast i kallelsen angivna ärenden behandlas.  
 
§ 12 FÖRBUNDSSTYRELSE  
MOM 1. Förbundsstyrelsen äger utöva förbundets beslutanderätt under tid då förbundsstämman ej 
är samlad. Förbundsstyrelsen skall inför förbundsstämman presentera riktlinjer och mål för 
verksamheten och rambudget för de två kommande verksamhetsåren.  
Inför varje verksamhetsår ska förbundsstyrelse ta fram en detaljerad verksamhetsplan och budget. 

MOM 2. Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande och sex (6) övriga ledamöter valda av 
förbundsstämman för en mandatperiod på två år. Vid lika röstetal har förbundsordförande 
utslagsröst. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.  
MOM 3. Distriktsordföranden är ständigt adjungerade till förbundsstyrelsen.  
 
MOM 4. Till styrelsen kan även adjungeras en representant för de anställda inom förbundet med 
yttrande- och förslagsrätt och med rätt att få sin mening antecknad till protokollet.  
 
MOM 5. Personer som är anställda av Ibn Rushd är inte valbara som ledamöter i förbundsstyrelsen.  
 
MOM 6. Förbundsrektor, som är styrelsens föredragande och verkställande tjänsteman, är ständigt 
adjungerad och äger yttrande- och förslagsrätt samt rätt att få sin mening antecknad till protokollet.  
 
MOM 7. Förbundsstyrelsen och studierektorn företräder förbundet inför statliga myndigheter och 
andra centrala organ.  
 
MOM 8. Förbundsstyrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott samt de arbetsgrupper och nämnder 
den önskar. Förbundsstyrelsen kan sluta samarbetsavtal med andra organisationer.  
 



 

MOM 9. Förbundsstyrelse konstituerar sig omedelbart efter förbundsstämman därvid utses vice 
ordförande, kassör, sekreterare firmatecknare samt arbetsutskott.  
 
§ 13 FÖRBUNDSREKTOR OCH ÖVRIG PERSONAL  
MOM 1. Förbundsstyrelsen efter förslag från arbetsutskottet utser förbundsrektor.  
 
MOM 2. Förbundsrektorn i samråd med arbetsutskottet utser övrig personal på förbundskansliet.  
 
§ 14 FIRMATECKNARE  
MOM 1. Förbundets firma tecknas av de som förbundsstyrelsen utser.  
 
§15 STADGEÄNDRING 
För ändring av stadgar fordras beslut med minst 2/3 majoritet av röstlängd, då beslutet tas.  Beslutet 
ska tas på två på varandra påföljande årsmöten varav en är ordinarie. 
Styrelserna för medlemsorganisationer och distrikt skall före förbundsstämman beredas möjlighet att 
lämna yttrande över stadgeändringsförslaget.  
 
§ 16 UPPLÖSNING 
För upplösning av förbundet fordras beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande 
förbundsstämmor med minst tre månaders mellanrum varav en är ordinarie förbundsstämma. Vid 
samma förbundsstämmor skall också beslutas om disposition av studieförbundets tillgångar och 
skulder. Vid eventuell upplösning av studieförbundet skall tillgångar överlåtas till Islamiska Förbundet 
i Sverige för dess verksamhet inom utbildningsområdet.  
 
Dessa stadgar består av 16 paragrafer och fastställda vid förbundsstämma 15 maj 2011 och extra 
förbundsstämma 18 december 2011.  Samt reviderade den 30 maj 2015. 
 

 


