STADGAR för Föreningen KvinnorKan
Godkända på Årsmötet 2013-04-12.

§ 1 Föreningens benämning är Föreningen KvinnorKan; den är ideell till sin karaktär och sålunda
en del av folkrörelse-Sverige.
§ 2 Föreningen har sitt säte i Stockholm.
§ 3 Föreningen har ambitionen att vara rikstäckande och uppmuntrar upprättande av lokala
enheter med lokalt förankrad verksamhet.
§ 4 Syftet med Föreningen KvinnorKan är att visa hur kvinnors värderingar och kunskaper har en
likvärdig och naturlig plats i ett modernt samhälle; som vilar på demokratisk grund och vetskap
om människors lika värde - så genom
•

att sprida kunskaper om och öka förtroendet för kvinnors värderingar
och kompetens inom alla samhällsområden,

•

att främja kvinnors ansvarstagande och företagsamhet,

•

att visa på kvinnliga och manliga förebilder,

•

att verka för att kvinnor och män ska kunna leva på lika villkor,
ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter, nationellt och internationellt,

•

genom att erbjuda mötesplatser, arenor, anordna seminarier och kurser, bedriva
jämställdhetsarbete i projektform, samt påverka den allmänna opinionen.

•

Föreningen skall även verka genom att bidra till att skapa nya kontaktnät
och genom att bilda en bas för KvinnorKans arbete.

•

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 5 Medlem kan den person vara som genom sin verksamhet eller på annat sätt stöder
föreningens syften. Föreningen har enskilda medlemmar och hedersledamöter.
Medlemskap erhålles efter intresseanmälan och erläggande av fastställd årsavgift. Förslag till
hedersledamot skall vara förordat av styrelsen.
§ 6 Medlemskap går förlorad om man genom ord eller handling motverkar föreningens
målsättning. Styrelsen kan av särskilda skäl genom enhälligt beslut utesluta medlem ur
föreningen.
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§ 7 Årsmötet * hålls årligen före mars månads utgång.
• Till mötet kallas medlemmarna i Föreningen KvinnorKan.
• Kallelse till årsmötet skickas ut senast fjorton (14) dagar före mötet.
• Motioner till årsmötet skall ha inkommit styrelsen senast 15. januari.
• Rösträtt har den som betalat medlemsavgift innevarande kalenderår.
Röstlängd skall upprättas inför årsmötesdagen.
§ 8 Årsavgift erläggs med belopp som bestäms av ordinarie årsmöte.
§ 9 Föreningen skall utse en styrelse, vilken handhar föreningens verksamhet i
överensstämmelse med stadgarna och av föreningen fattade beslut.
Styrelsen är - då allmänt möte inte är samlat - föreningens högsta beslutande organ.
§ 10 Styrelsen och styrelsens ordförande väljs på årsmötet, efter förslag från valberedningen
eller på mötet nominerad(-e) kandidat(-er), under förutsättning att denna/dessa är registrerad(-e)
föreningsmedlem(-mar).
•
•
•
•
•

Styrelseledamöternas antal, inklusive ordförande skall vara om
minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter (udda antal).
Mandattiden för ordförande är ett (1) år.
Mandattiden för övriga ledamöter är två (2) år och skall vara omlottliggande så att halva
styrelsen väljs varje år.
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare vid det konstituerande
mötet. Det konstituerande protokollet skall rymma föreningens organisationsnummer och
personnummer på alla som tecknar firma.
Styrelsemöten skall förekomma minst en gång per kvartal.

§ 11 Firma tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande eller
av den som styrelsen särskilt utser. Firma tecknas av två i förening.
Firmatecknarna äger rätt att i sin tur utfärda fullmakt i förhållande till
vad verksamheten kräver.
§ 12 Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden. På begäran
från minst tre styrelseledamöter är ordföranden skyldig att snarast sammankalla styrelsen.
§ 13 Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal har fungerande ordförande utslagsröst.
§ 14 Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras
av ordföranden jämte den som utses vid varje tillfälle.
§ 15 Styrelsen har möjlighet att inom sig utse arbetsutskott för att bereda ärenden inför
styrelsemöten samt att enligt styrelsens bestämmande handlägga löpande ärenden.
Arbetsutskott skall bestå av ordföranden samt minst två ledamöter. Arbetsutskottsmöten skall
protokollföras. Ärendena föreläggs styrelsen för beslut eller konfirmering.
§ 16 Styrelsen kan tillsätta permanenta eller tillfälliga arbetsgrupper med särskilda uppdrag. För
varje arbetsgrupp skall styrelsen utse sammankallande samt lämpligt antal ledamöter. Varje
arbetsgrupp skall fortlöpande rapportera till styrelsen.
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§ 17 För granskning av styrelsens förvaltning utses vid årsmötet
en (1) auktoriserad/godkänd revisor och en (1) revisors suppleant.
§ 18 Verksamhets- tillika räkenskapsår är kalenderår.
§ 19 Stadgeändringar skall tas på två (2) på varandra följande årsmöten, med 2/3 majoritet.
§ 20 Beslut om en avveckling av föreningen tas på ett årsmöte. Vid en avveckling skall eventuellt
överskott tillfalla annan godkänd ideell kvinnoförening eller -organisation.
*Årsmötets föredragningslista skall omfatta:
1. Sittande ordförande öppnar mötet.
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
3. Fastställande av röstlängd.
3. Val av ordförande för årsmötet.
4. Val av sekreterare för årsmötet.
5. Val av två personer som jämte ordförande skall justera årsmötets protokoll.
6. Val av två rösträknare.
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Föredragning av årsredovisning.
9. Föredragning av revisorernas berättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Presentation av verksamhetsplan.
12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat/budget.
13. Val av ordförande.
14. Val av övriga styrelseledamöter.
15. Val av revisorer.
16. Val av revisorssuppleanter.
17. Val av valberedning.
18. Beslut om årsavgift.
19. Motioner och förslag.
20. Övriga frågor.
21. Årsmötet avslutas.

§ § § § § § §

KvinnorKan
Stadgar 2013-04-12

Page 3

