
Stadgar för Föreningen Stora Retorikpriset


1. Namn

Föreningens namn är Föreningen Stora Retorikpriset.
Org.nr: 82534-0004

2. Ändamål  


Föreningen har till ändamål att stärka demokratin genom att arbeta för att fler 
får en större retorisk kompetens. Vi tror att retorik kan hjälpa oss alla att på 
våra vardagsscener:

- lyssna och tala så att fler förstår varann. 
- ta ansvar för fakta och etik.
- bli modigare och mer vidsynta. 

Vi vill därför se retorik återinfört som obligatoriskt ämne i grundskolan och på 
lärarutbildningen. Stora Retorikpriset är infört för att skapa ett forum där vi 
kan påverka beslutsfattare och sprida budskapet om retorikens värde i en 
demokrati. Prisutdelningen lyfter goda retoriska exempel som kan vara 
förebilder för många och uppmuntra till att bli bättre retoriker, våga uttrycka 
sig, berätta, påverka och lyssna.

3. Säte

Styrelsen har sitt säte i Sverige men är inte beroende av någon särskild ort 
för att kunna genomföra sitt arbete. 

4. Medlemskap

Föreningen är öppen för fysiska personer som håller med om vårt ändamål 
och vill stötta oss i det arbetet. Styrelsen beslutar om medlemskap. 
Medlemskap avslås endast om det är rimligt att anta att personen kan komma 
att motarbeta ändamålet, passivt eller aktivt. Medlemskapets avgift beslutas 
vid årsmötet. Den som vill bli medlem blir det genom att maila styrelsens 
ordförande. Ordförande tar med godkännande av medlemsskap till 
dagordningen och ger personen information om hur denne, om 



medlemskapet godkänns, betalar in sin medlemsavgift och om vad det 
innebär att vara medlem i föreningen. 

5. Utträde

En medlem som vill lämna föreningen kontaktar någon i styrelsen skriftligt om 
detta och anses därefter ha lämnat föreningen. Inbetald årsavgift återbetalas 
ej. En medlemsavgift som inte betalats senast den 31 januari anses ha begärt 
utträde ur föreningen och medlemskapet upphör. 

6. Organ

Föreningens organ är: 
1. Årsmötet
2. Styrelsen
3. Juryn

7. Årsmöte

Föreningen har årsmöte en gång om året i december. Senast 1 månad innan 
årsmötet ska medlemmarna informeras om tid och plats för årsmötet. Kallelse 
och årsmöteshandlingar skickas ut till anmälda deltagare senast 1 vecka 
innan årsmötet. Extra årsmöte kan hållas om ev revisor, en majoritet av 
styrelsen eller av medlemmarna anser det nödvändigt. Vid extra årsmöte får 
endast det som är anledning till att mötet hålls behandlas.

Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande ärenden finnas på dagordningen:
1. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringspersoner
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
3. Fastställande av medlemsavgift
4. Val av styrelseordförande för tid fram till slutet av nästa årsmöte
5. Val av övriga styrelseledamöter på två år, inklusive beslut om antal 

ledamöter i
6. styrelsen.
7. Behandling av motioner
8. Övriga ärenden



Medlemmar har rätt att lämna in motioner till årsmötet. Motioner ska skickas 
till styrelsen senast två veckor före utsatt tid för årsmöte. Styrelsen förbereder 
de ärenden som ska behandlas vid årsmötet. Senast 1 vecka före årsmötet 
ska styrelsen informera anmälda medlemmar om årsmötets ärenden.

Närvarorätt
Samtliga medlemmar äger rätt att delta i årsmötets överläggningar och 
beslut. Medlemmars rätt att delta i överläggningar och beslut gäller också för 
extra årsmöte.

Omröstning
Varje medlem har en röst. Alla vid årsmötet förekommande ärenden avgörs 
med enkel majoritet, med undantag för beslut om stadgeändring som ska 
beslutas i enlighet med respektive punkt i stadgarna. Vid lika röstetal gäller 
det förslag som årsmötets ordförande röstar på. Omröstningsreglerna gäller 
även för extra årsmöte.

8. Juryns arbete


Hur länge sitter jurymedlemmarna? 
Jurymedlemmarna är med i max tre år. Varje år byts minst en jurymedlem ut. 

Vad förväntas av en jurymedlem?
Juryn ska bestå av 6 personer som delar föreningens ändamål. 
Jurymedlemmarna ska representera en bredd i var de tar del av retoriska 
insatser. Vi vill ha en spridning av olika generationer, kön och geografisk 
hemvist och ursprung. 

Jurymedlemmarna förväntas hålla ögon och öron öppna under året på 
tänkbara vinnare som de vill nominera. De förväntas också ta emot 
eventuella nomineringar från människor i sina egna nätverk. De förväntas 
delta på jurymöten, fysiskt eller digitalt två-tre gånger per år samt 
prisutdelningseventet. 

Vem kan nominera? 
Vem som helst är välkommen att ge tips till jurymedlemmarna.



Vem kan bli utsedd till vinnare?
Juryn utgår från det de själva iakttagit som goda retoriska insatser under 
senaste året och historiskt samt tips de fått från andra. Föreningen önskar 
visa en bredd i bransch, målgrupp och retoriska uttryckssätt. Föreningen 
avgränsar priset till personer som använder sin retorik för att kommunicera, 
inte uteslutande men åtminstone delvis, på svenska till en svensk publik. 
Personen ska hålla hög retorik kvalitet överlag i sina framträdanden. Det 
handlar om: 

• Innehåll: tydlighet, förmåga att fängsla, undervisa och inspirera 
målgruppsanpassat.

• Framförande: skickligt använda sin röst och kroppsspråk för att uppnå 
ovan. 

• Schysst retorik. Vi vill belöna personer som kommunicerar utan att i stor 
utsträckning använda fallasier, och som är förebilder i ansvarsfullt 
resonerande som inbjuder till dialog. 

9. Verksamhetsår


Mars: Prisutdelning. 
Maj: Utvärdering via mail eller möte med juryn, spåna namn inför nästa års 
prisutdelning.
Augusti-Oktober: Jurymötet för att utse nästa vinnare. 
September: Öppen nomineringsperiod. Styrelsemöte.
November: Ev. andra jurymöte då vinnaren utses. 
December: Inbjudan till event skickas ut. Årsmöte.
Januari: Styrelsemöte.
Januari-Mars: Marknadsföring och planering av event.
April: Styrelsemöte. 

10. Föreningens styrelse


Styrelsen består av 4-7 ledamöter. Mötena sammankallas och leds av 
ordförande. Varje ledamot har en röst och ordförande har utslagsröst. 



Styrelsemöten sker som regel 4 gånger om året. De personer som styrelsen 
eventuellt adjungerar till styrelsemöten har rätt att yttra sig men äger inte 
rösträtt. Mandattiden för ledamöter i styrelsen är två år och omval kan ske. 
Styrelsen fördelar arbetsuppgifter och ansvarsområden mellan ledamöterna. 
Styrelsen kan fatta beslut då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

11. Ändring av stadgar


För ändring av föreningens stadgar krävs styrelsebeslut på två på varandra 
följande styrelsemöten samt ett årsmöte.

Antagna vid konstituerande styrelsemöte 21 juni 2021. 


