
Stadgar för Medieledarna 

§ 1 Uppgift  
Medieledarna är en förening inom Ledarna för mediechefer, publicistiska chefer inom förlag, 
dagspress, tidskrifter, radio, tv och nya medier. 
 
Föreningens uppgift är att 
1. Skapa mötesplatser som ger medlemmarna möjlighet till erfarenhetsutbyte och 

kompetensutveckling. 
2. Besluta om medlem i Medieledarna/Ledarna, enligt gällande etiska regler, är berättigad att 

erhålla presskort. 
3. Ge medlemmarna möjlighet till demokratiskt inflytande i föreningen och Ledarna. 
 
Föreningen ska skapa medlemsnytta genom att 
1. Tillgodose medlemmarnas behov av personlig konkurrenskraft för framgång i rollen som 

mediechef. 
2. Medverka till kompetensutveckling. 
3. Främja erfarenhetsutbyte mellan chefer. 
4. Fungera som en länk mellan medlemmar och Ledarna. 
 
Föreningens verksamhet regleras vidare av Ledarnas stadgar samt av beslut av Ledarnas 
kongress och representantskap.  

§ 2 Arbetsformer 
Medieledarna ska arbeta för att varje enskild medlem blir en del av den demokratiska 
processen inom föreningen. Medlemmarna ska kunna göra sin röst hörd och påverka 
verksamheten. Föreningen använder Medieledarnas hemsida för att ge alla medlemmar 
möjlighet att informera sig, kommunicera och debattera. Medlem kan när som helst framföra 
åsikt, lämna förslag eller ställa krav på föreningsstyrelsen, som avgör om frågan ska lösas 
inom föreningen eller vidarebefordras till Ledarnas förbundsstyrelse eller kansliorganisation. 
 
Föreningen genomför beslutande medlemsomröstningar för personval enligt § 3 och 
rådgivande medlemsomröstningar efter behov. Medlemmarna får information om 
omröstningar via Medieledarnas hemsida och e-post. Vid personval får dessutom medlemmar, 
för vilka föreningen saknar e-postadress information via personligt brev. Medlem har rätt att 
avstå från e-postutskick och blir då vid personval informerad via brev. 
 
Vid alla omröstningar gäller majoritetsval bland avgivna röster. 
 
§ 3  Val av ledamöter i föreningsråd 
Aktiva medlemmar har rätt att delta i val av ledamöter i föreningsrådet.  Mandatperioden är 
två år. Val kan ske genom e-poströstning, poströstning eller på annat av Ledarna godkänt sätt. 



§ 4 Föreningsråd 
1. Föreningsrådet är föreningens högsta beslutande organ och består av föreningsstyrelsen 

och valda ledamöter. För ledamöterna kan väljas suppleanter. Föreningsrådet fastställer 
antalet ledamöter och eventuella suppleanter för kommande mandatperiod, dock minst sju 
ordinarie varav tre utgörs av föreningsstyrelsen.  
 

2. Val av föreningsråd sker bland de aktiva medlemmarna enligt § 3. 
 

3. Föreningsrådet sammanträder minst en gång per år. Föreningsstyrelsen ska informera 
samtliga medlemmar om tidpunkten för föreningsrådets möten minst två månader före 
mötet samt skicka ut kallelse till ledamöterna minst en månad före föreningsrådet.  
 

4. Extra föreningsråd äger rum när föreningsstyrelsen så beslutar eller då minst fem av 
ledamöterna i föreningsrådet så begär. Extra föreningsråd får endast behandla fråga för 
vilken föreningsrådet sammankallats. 
 

5. Dagordningen vid ordinarie föreningsråd ska bland annat innehålla: 
- Val av ordförande, sekreterare och justerare 
- Verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse 
- Fråga om ansvarsfrihet för det gångna året 
- Behandling av förslag från medlemmar och föreningsstyrelse 
- Fastställa budget samt avgifter för föreningens verksamhet  
- Arvoden  
- Val av föreningsordförande (vartannat år) 
- Val av övriga ledamöter i föreningsstyrelsen, och eventuella suppleanter för dessa 

(vartannat år)  
- Val av ombud och suppleanter till Ledarnas kongress och representantskap  
- Val av revisorer och suppleanter för dessa (vartannat år)  
- Val av valberedning (vartannat år) 

 
6. Medlem har rätt att lämna förslag till ordinarie föreningsråd. Förslag ska vara styrelsen 

tillhanda senast en månad före mötet. Förslag som av medlem skrivits på Medieledarnas 
hemsida anses lämnat till styrelsen. 
 

7. Styrelsen ska yttra sig över inkomna förslag och senast två veckor före ordinarie 
föreningsråd presentera styrelsens yttranden och förslag samt verksamhetsberättelse på 
Medieledarnas hemsida. 
 

8. Föreningsstyrelsen ska utsända kallelse till ledamöterna samt informera medlemmarna om 
extra föreningsråd snarast möjligt. Kallelsen och informationen ska innehålla uppgift om 
ärendet eller ärendena. 
 

9. Vid föreningsråd ska föreningens revisorer delta med yttrande- och förslagsrätt. Av 
Ledarna utsedd anställd har rätt att delta med yttrande och förslagsrätt. 



§ 5 Valberedning 
Ordinarie föreningsråd utser en valberedning på tre personer för två år samt 
beslutar om instruktioner för valberedningens arbete. 

Valberedningen svarar för sammanställning av kandidater enligt § 4 samt ska 
lämna förslag på namn till styrelse, revisorer samt ombud till Ledarnas 
kongress och representantskap. Föreningens revisorer svarar för rösträkning. 

Valberedningen ska eftersträva att kandidater är fördelade mellan olika 
verksamhetsområden. Vidare ska valberedningen eftersträva mångfald 
beträffande kön, etnisk bakgrund och ålder. Kandidater ska vara aktiva 
medlemmar i Medieledarna.  

§ 6 Styrelse 
1 En av föreningsrådet vald styrelse, som består av ordförande och minst två övriga 

ledamöter, svarar för föreningens verksamhet. Föreningsstyrelsen ska följa av 
föreningsråd och Ledarna givna riktlinjer samt verkställa av föreningsråd fattade beslut. 
För styrelsens ledamöter gäller regler för uppdrag enligt Ledarnas stadgar. 
 

2 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller för behandling av visst ärende på 
begäran av revisorerna eller minst hälften av styrelsens ledamöter. 
 

3 Styrelsen är beslutsmässig när tre av styrelsens ledamöter deltar och beslutet är enhälligt. 
 

4 Av Ledarna utsedd anställd har rätt att delta i föreningsstyrelsens sammanträden och har 
yttrande och förslagsrätt men inte rösträtt. 

 
5.   Föreningsstyrelsen kan enligt § 2 i andra frågor än val genomföra rådgivande 

medlemsomröstningar. 

§ 7 Förvaltning 
1. Föreningsstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens medel och 

förvaltningen av dessa. 
 

2. Redovisning ska ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och med 
iakttagande av god redovisningssed. 
 

3. Föreningsstyrelsen beslutar om firmatecknare för Medieledarna. 

§ 8 Revision 
1 Föreningsrådet väljer två revisorer samt två suppleanter bland aktiva medlemmar. 

Revisorerna väljs för en mandattid av två år. 
 

2 Revisorerna ska fortlöpande granska föreningens räkenskaper och föreningsstyrelsens 
förvaltning i enlighet med god revisionssed. De har rätt att när som helst ta del av 
föreningens räkenskaper och övriga handlingar. 
 

3 Revisorerna ska årligen till föreningsordföranden lämna skriftlig berättelse med till- eller 
avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen. 

 



§ 9 Tolkning 
1 Föreningsstyrelsen avgör tolkningen av föreningens stadgar. 

 
2 Medlem som inte accepterar styrelsens beslut i tolkningsfråga har rätt att få beslutet prövat 

av Ledarnas förbundsstyrelse enligt reglerna för tolkning av förbundets stadgar. 

§ 10 Fullmaktsröstning 
Fullmaktsröstning är inte tillåten inom föreningen. 

§ 11 Stadgeändring 
1. Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av föreningsråd. 

 
2. För sådant beslut fordras minst två tredjedels majoritet av samtliga avgivna röster, samt 

godkännande av Ledarnas förbundsstyrelse. 
 

3. För föreningens upplösning gäller särskilda regler. 
 
§ 12 Föreningens upplösning  
1. Beslut om föreningens upplösning kräver två tredjedels majoritet vid vardera av två på 

varandra följande föreningsråd, varav ett ordinarie föreningsråd, samt efter beslut av 
Ledarnas förbundsstyrelse. 
 

2. Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar Ledarna. 
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