Stadgar för den ideella föreningen
’Folkkampanj för Gemensam Välfärd’
Antagna på konstituerande årsmöte 2013-05-21

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Folkkampanj för Gemensam Välfärd, nedan kallad ’föreningen’

§ 2 Målsättning
Föreningens målsättning är
•
•

Att arbeta för utveckling av den gemensamma välfärden
Att verka för landsomfattande manifestiastioner inför valet 2014 rörande den gemensamma välfärden

§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm

§ 4 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är densamma som kalenderåret.

§ 5 Verksamheten
Verksamheten bedrivs genom anordnande av möten, konferenser och opinionsbildning i enlighet med föreningens målsättning.

§ 6 Medlemskap
Privatpersoner som stödjer föreningen samt betalt den medlemsavgift som bestämts av årsmötet kan efter beslut av styrelsen bli medlemmar i föreningen.

§ 7 Medlemsmöten och årsmöte
Medlemsmötet kan utöver den rätt som tillkommer styrelsen föreslå och besluta om inrättande
av arbetsgrupper. Har medlemsmöte beslutat om arbetsgrupp ankommer det på styrelsen att
utarbeta närmare instruktioner.
Medlemsmöten sker, utöver årsmötet, minst 2 gånger under ett verksamhetsår. På medlemsmöten eftersträvas konsensus men om nödvändigt gäller majoritetsbeslut där varje medlem
har en röst. Styrelsen kallar till medlemsmöten. Kallelse till medlemsmötet ska skickas ut till
medlemmarna minst fyra veckor före medlemsmötet. Möteshandlingar ska skickas till mötesdeltagarna senast en vecka före medlemsmötet. Medlemsmöte kan även hållas om tio procent
av föreningens samtliga medlemmar skriftligen så begär.
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§ 8 Årsmötet
Årsmötet är högsta beslutande organ och hålls mellan senast vid utgången av april månad.
Alla medlemmar som före årsmötet har erlagt medlemsavgift är röstberättigade. Kallelse till
årsmötet ska skickas ut till medlemmarna senast fyra veckor före årsmötet. Motioner ska
skickas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Möteshandlingar ska skickas till mötesdeltagarna senast en vecka före årsmötet. Styrelsen föreslår årsmötet dagordning som ska innehålla följande punkter:
§1 Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, två stycken protokolljusterare samt
rösträknare.
§2 Fråga om mötet är utlyst enligt stadgarna
§3 Fastställande av dagordning
§4 Fastställande av röstlängd
§5 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§6 Revisionsberättelse
§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§8 Motioner samt propositioner
§9 Val av ny styrelse
§10 Val av en revisor, en verksamhetsrevisor, och upp till två revisorssuppleanter
§11 Val av valberedning
§12 Fastställande av medlemsavgift
§13 Övriga frågor.

§ 9 Styrelsen
Mellan årsmöten handhas föreningens verksamhet av en styrelse. Styrelsens uppgift är att
verka för de i § 2 angivna målsättningarna. Styrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter
dock minst 3 och högst 13 stycken och i sammansättningen ska eftersträvas bred representativitet. För besluts giltighet krävs att än mer än hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense.
Styrelsen har rätt att, om de så finner nödvändigt, inrätta arbetsgrupper samt utse ledamöter.
Styrelsen kallar till och förbereder medlemsmöten och årsmöten samt har skyldighet att redovisa fortlöpande verksamhet regelbundet, inför medlemsmöten och årsmöten.
Styrelsen formerar sig som den finner lämpligt. Styrelsen utser inom sig de personer som
tecknar föreningen firma. Styrelsen kan också välja personer utanför styrelsen och/eller bokföringsfirmor att sköta föreningens kassa och utbetalningar.

§ 10 Revision
För kontroll av styrelsens förvaltning utses två revisorer. Revisorerna skall granska verksamheten på kalenderårsbasis samt lägga fram en revisionsberättelse inför årsmötet. Revisorerna
ska kontrollera att bokföring och bokslut sker i enlighet med god redovisningssed. Räkenskaper ska ställas revisorerna till förfogande senast fyra veckor före årsmötet.
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§ 11 Stadgeändring
Ändring av föreningens stadgar beslutas på ett årsmöte. För beslut om stadgeändring krävs att
två tredjedelar av närvarande medlemmar är om beslutet ense. Förslag till stadgeändring ska
ha skickats skriftligt som en motion inför årsmötet.

§ 12 Upplösning
Föreningen kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet av ett årsmöte.
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