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KORT OM AFRIKAS HORN KULTURCENTER 

 

Afrikas Horn Kulturcenter bildades som en ideell förening 1995 i Örebro. AHKC stöttar och 
skapar vuxen, barn och ungdomsverksamheter i samarbete med ideella krafter i föreningen. 
Afrikas Horn Kulturcenters arbete skall bygga på principen om alla människors lika värde och 
rättigheter, utan åtskillnad av något slag. I vårt arbete utgår vi från tre bärande idéer:  
 
Demokrati  
Alla människor har lika värde och samma rätt att påverka samhällets utveckling. Vi arbetar 
för ett demokratiskt samhälle med jämlika förutsättningar för personlig utveckling, frihet och 
delaktighet. Inom Afrikas Horn Kulturcenter har alla medlemmar möjlighet att göra sin röst 
hörd och verksamheten utgår från medlemmarnas vilja.  
 
Solidaritet  
Människor är ömsesidigt beroende av varandra och har ett medmänskligt ansvar, såväl idag 
som för framtida generationer. En värld där alla får ta del av välfärd och trygghet är en 
förutsättning för personlig utveckling och sammanhållning. Genom vår verksamhet vill vi 
bygga gemenskap på jämlik grund – lokalt, nationellt och globalt. 

Levande kulturarv 
Nuförtiden talar man om ett "immateriellt kulturarv", det förfäder och farmödrar lämnat efter 
sig som inte går att ta på. Vårt muntliga kulturarv av sägner och historier är kanske mindre 
påtagligt än de materiella lämningar som kan besökas och fotograferas. Men det har traderats 
av människor av blod och kött. Bara det som berört lyssnarna har lämnats vidare. Därför är 
det ljudande kulturarvet minst lika levande som det materiella, om vi inte själva för det vidare, 
är det dödare än en ruin. Med anledning av detta vill vi aktivt arbeta att föra vidare vårt 
immateriella och materiella kulturarv till våra barn.  
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§1 ORGANISATION 
Afrikas Horn Kulturcenter är en demokratiska och ideell förening. Föreningen är parti politiska 
och religiös obunden. Föreningen grundades april 1995 och de flesta medlemmar i föreningen är 
etniska somalier från Afrikas Horn. Föreningen är en av de största föreningarna i Mellansverige 
och är öppen för alla som vill bli medlem (se mera i medlemskap) 
 
Föreningens namn är AFRIKAS HORN KULTURCENTER (AHKC) 
Föreningen har sitt säte i Örebro kommun, Örebro län.  
 
§ 2 Föreningens ändamål  
 
Föreningens huvudändamål är att:  
• Främja medlemmarnas kulturarv 
• Främja barn och ungdomars kunskap- och kulturutveckling 
• Arbeta för ömsesidig integration i samhället 
• Arbeta för allas delaktighet i samhället 
• Arbeta för jämlikhet och jämställdhet mellan människor och kön 
• Arbeta för alla människors lika värde och mänskliga rättigheter  
• Aktivt verka för somaliernas enighet och intresse i Örebro kommun. 
• Stödja fred och demokratiutveckling i Afrikas Horn 
• Aktivt ta socialt ansvar över vår närmiljö 
 
§ 3 Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att; 

• skapa olika typer av kulturarrangemang 
• utveckla olika projekt riktade till olika målgrupper i föreningen 
• utveckla olika sorts studiecirklar riktade till olika målgrupp i föreningen 
• skapa olika seminarier och studieresor 
• samarbeta med andra organisationer i samhället 
• erbjuda läxhjälp för barn, ungdomar och vuxna 
• erbjuda kolloverksamheter och utflykter 
• bedriva förebyggande verksamheter mot barn och ungdomar som är i riskzon 
• aktivt bekämpa all form av extremism, främlingsfientlighet och diskriminering 

 
 § 4 Medlemskap  
Medlemskap i Föreningen erhåller alla medlemmar som godkänner dessa stadgar och som i 
övrigt vill verka för föreningens mål. Medlemskap i föreningen bestäms av föreningsstyrelsen 
efter ansökan, som skall vara åtföljd av medlemsavgift om sådan avgift fastställts av årsmötet.  
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det antas att vederbörande kommer att motarbeta 
föreningens intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av 
styrelsen. För att kunna ha rätt att rösta måste medlemmarna betala medlemsavgiften senaste 
den 31 december. 
 

• Medlem ansvarar inte för föreningens skulder(styrelsen är juridisk ansvarig för förenings 
tillgångar och skulder). 

• Medlem äger rätt att ta del av protokoll från medlemsmöten och styrelsemöten (gäller ej 
känsliga ärenden. T ex personliga).  
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• Medlem äger rätt att delta i medlemsmöten och årsmöten.  
 
4.1 Medlemsmöten 

• Föreningen skall hålla minst tre medlemsmöten per år, varav ett är ordinarie årsmöte. 
Ordinarie årsmötet skall hållas sista helgen i februari. Medlemsmöten kan inte hållas med 
ett tätare intervall än 30 dagar.  

• Kallelse till alla medlemsmöten skall utgå till medlemmarna minst en vecka i förväg.  
• Medlemmar som har betalat sin medlemsavgift har rätt att komma in med förslag till 

ärenden som skall behandlas på medlemsmöten. Sådana förslag som skall behandlas på 
medlemsmöten skall vara styrelsen till handa minst 10 dagar före medlemsmöte. Förslag 
som inkommit på detta sätt skall tas upp på mötets ordinarie dagordning.  

• Medlem som har rösträtt på mötet har rätt att yttra sig på medlemsmöte.  
• Protokoll från medlemsmöte skall justeras och göras tillgänglig för medlemmar senast 30 

dagar efter avslutat medlemsmöte. Protokoll från medlemsmöte skall bifogas kallelse till 
nästa medlemsmöte.  

 

4.2 Medlemmars rättigheter 
• Har rätt att bli medlem i föreningen 
• Har rätt att närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid föreningens medlemsmöten. 
• Har rätt att närvaro vid utlysta styrelsemöten av styrelsen. 
• har rätt att delta i föreningens aktiviteter 
• Har rätt att använda föreningslokal men medlemmen har INTE rätt att utnyttja 

föreningens lokaler och utrustning i kommersiellt syfte eller för olagliga aktiviteter. 
Om styrelse anser av ekonomiska skäl att det är nödvändigt att använda 
föreningslokaler kommersiellt så är det styrelsen som utreder och bestämmer vem och 
vilka aktörer som är lämpligt. och ingår avtal medlem 

 

4.3 Medlemmars skyldigheter 
Varje medlem är 

• ansvarig för att följa föreningens stadgar och beslut som i vederbörlig ordning fattats 
av organ inom föreningen 

• juridiskt ansvarig för sina handlingar inom föreningen 
 
§ 5 Medlemsavgifter  
Föreningens medlemmar skall betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet 
senaste den 31 december.  
 
§ 6 Förenings organ 

• Styrelsen 
• Revisor 
• Valberedning 
• Kris-etiska grupp - valda av medlemmarna 
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§ 7 Styrelsen   
Styrelsens uppgifter 
Styrelsens uppgifter kan beskrivas i fyra termer: 

• Förbereda 
• Verkställa 
• Fatta egna beslut 
• Förvalta 

 
7.1 Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet inför medlemmarna. 
Styrelsen ska 

• ansvara för att beslut som föreningsmötena fattar också genomförs 
• ansvara för administration, ekonomi och olika aktiviteter för medlemmarna som t ex 

studier, barn- och ungdomsverksamhet och idrott 
• Förbereda de frågor som ska diskuteras på ett årsmöte. (Medlemsmötena tar sedan 

ställning till alla frågor som har stor betydelse för föreningen, t ex planeringen av 
verksamheten. Här ingår även föreningens ekonomi.) Styrelsen har också det juridiska 
och rättsliga ansvaret för föreningen i förhållande till samhället. Den kan till exempel 
ingå avtal för föreningens räkning och företräda föreningen inför domstol.  

• Styrelseledamöter har olika ansvarsområden. Det är ordförandes ansvar att fördela 
ansvaret. 

• Styrelsen ska träffa mist 6 gånger/år.  Dock om ordförande eller majoritet av styrelsen 
anser att fler möte behövs, skall all ledamöter infinna sig i mötet. 

• Vid förfall av ledamot inträder suppleant. Suppleanterna förväntas vara närvarande vid 
alla styrelsesammanträde.  

• Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o 
m nästa årsmöte 
 

 
§ 7.2 Valbarhet  
1.1 Valbar till styrelsen, revisor och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen.  
Medlemmen skall ha varit medlem minst ett år i föreningen 
1,2 Arbetstagare inom någon post inom föreningen får dock inte väljas till ledamot till 
styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen (någon som är anställd). Om medlem 
inom förenings olika organ tar tjänst i föreningen skall medlemmen avgå med omedelbar 
verkan. 
1.3 Medlem som äger eller sitter i andra somaliska föreningen eller förening som gör liknade 
verksamheter som Afrikas Horn Kulturcenter inte kan väljas i alla föreningsorgan. 
1,4 Styrelsen består av minst 5 och max 7 ordinarie ledamöter samt två suppleanter.  Minst 
3 av ledamöterna skall vara unga tjejer/kvinnor 
1,6 Styrelsemedlem äger inte automatiska företräde att ta anställning hos föreningen.  
1.7 Styrelsen ansvarar för att medlemmarna upplyses på ett bra sätt (via anslagstavlor, 
webbsajt, interntidning, direktutskick, etc.). 
1-8 förenings ordförande, skall väljas på 3 år 
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1.9 Styrelsemedlem har INTE rätt att utnyttja föreningens lokaler och utrustning i 
kommersiellt syfte eller för olagliga aktiviteter. 
 
§ 7.3 Styrelsen består av: 

1. Ordförande 
2. Vice-ordförande 
3. Sekreterare 
4. Kassör 
5. Tre ledamöter 
6. Två suppleanter  

 
§ 7.4 Styrelsens uppgifter  

• Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess 
angelägenheter.  

• Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.  
• Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, ta hand om föreningens ekonomiska 

angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det 
senaste räkenskapsåret.  

• Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre 
styrelseledamöter begär detta.  

• Styrelsen är beslutför då minst 2/3 styrelseledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas 
med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.  

• Styrelsen är ansvarig arbetet som görs av arbetsgrupperna och ev. projektledare. 
 
§ 8 Arvode 
Föreningsarbete görs frivilligt och obetalt. Inga arvode ges till ordförande, styrelsen eller 
andra förtroendevalda (inklusive valberedningen och kris-etiska gruppen), om inte någon 
annat anges.  Om en person gör ett arbete för föreningen kan föreningen betala t.ex. 
fika/mat/hotell/transport kostnaderna. 
 
Om styrelsen bestämmer sig för att ge ekonomisk ersättning till någon av sina utövare, ledare 
eller så måste föreningen förhålla sig till de regler som finns om skatteavdrag och 
arbetsgivaravgifter. 
 
 
§ 9. Styrelsens arbetsuppgifter 
 
9.1 Ordförandens Arbetsuppgifter och ansvar är att:  

• företräda föreningen, ha det övergripande ansvaret samt vara föreningens talesman, och 
leda styrelsens arbete 

• se till att föreningens vision, mål och policy för verksamheten årligen sätts upp och 
revideras.  

• övervaka att föreningens stadgar följs 
• ansvara för att verksamhetsberättelse och -plan skrivs i god tid inför årsmötet 
• ansvara för övergripande kontakter med andra föreningar och andra myndigheter 
• vara föreningens officiella representant 
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• säkra och göra uppföljning av styrelse arbetet och verksamhetsplaner 
• vara mötesledare vid styrelsemötena 
• fördela ansvarsområde till övriga styrelsemedlemmar 
• se till att de beslut som föreningen har fattat genomförs 
• godkänna föreningens inbetalningar och utbetalningar 
• ordföranden är en av föreningens firmatecknare 
• Ordf. har rätt att omorganisera vid behov 
• Ordf. skall förbereda och utbilda kommande styrelsen innan mandat perioden slutar 

 
9.2 Vice ordförandens ansvar är att: 

• Biträda och avlasta ordförande med dennes arbetsuppgifter.  
• Ersätta ordinarie ordförande om denne har förhinder.  
• Ersätta ordinarie ordförande om denne väljer att lämna styrelsen.  

 
9.4 Sekreteraren är administratören som ser till allt fungerar. Sekreteraren är ansvarig för att 
meddelande från styrelsen (t.ex. information och kallelser) skickas till berörda. Sekreteraren 
ska årligen uppdatera listan med kontaktuppgifter gällande ”De Äldre” ledare, ledare i olika 
grupperingar, tränare för våra barn. Kontaktuppgifter gällande alla som deltar i våra 
aktiviteter. 
 
Ansvarar för att: 

• Förbereda styrelsesammanträde och även föreningssårsmöte 
• Föra protokoll och se till att de undertecknas 
• Se till att föreningens viktiga dokument förvaras betryggande 
• Se till att styrelsens beslut följs upp 

 
9.5  Kassörens ansvar är att: 

• Registrera föreningens tillgångar inventarieförteckning 
• Ansvara föreningens kassa, räkenskap och ekonomi 
• Upprätta kommande årets budget 
• Förbereda och sammanställa föreningens ekonomiska rapporter. 
 

9.6 Övriga styrelseledamöter 
Alla i styrelsen ledamöter har inte någon speciell titel. Det skulle vara bra om alla ändå hade 
ett eget ansvarsområde. Om inte så tilldelas de arbetsuppgifter efter behov. Det är föreningens 
ordförande som fördelar arbetsuppgifter. 
 
9.7 Arbetsgrupper och arbetsuppgifter 
Styrelsen kan utse arbetsgrupper. Dessa är underställda under styrelsen och ska lämna rapport 
till styrelsen om sin verksamhet minst en gång i månaden. Att förbereda och följa upp 
styrelsemöten samt handla ärenden och ansvarsområde som delegeras av styrelsen. Ordföranden 
kan utse vid behov arbetsgrupper med hjälp av styrelsen. Arbetsgrupperna kommer att ha 
specifika uppdrag från ordföranden med hjälp av styrelsen.  
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§10 Verksamhetsledare 
En verksamhetsledare är en person som är ansvarig för förenings operativt och 
administrativt arbete inom ramen för gällande föreningen och verksamhetsplanen.   
Personen ska driva och utveckla verksamheten. I arbetet ingår att ha personalansvar för övriga 
anställda i föreningen. I arbetet ingår: 

• Att vara spindeln i nätet inom föreningen 
• ha fortlöpande kontakter och kommunikation med kommunen, länsstyrelsen, 

landstinget och andra relevanta myndigheter.  
• ansvara för att internt och externt informerar om föreningens verksamheter 
• Som verksamhetsledare är man i mångt och mycket föreningens ansikte utåt. 
• VL deltar styrelse mötena, kan yttra sig men har inte rösträtt 

 
§ 11 Verksamhetsutskott (VU) 
Verksamhetsutskott skall bestå av ordföranden, sekreteraren, och verksamhetsledaren.  
Verksamhetsutskott är ansvariga för verkställandet av samtliga styrelse beslut samt uppfölja all 
verksamhet. Verksamhetsutskott uppgifter är att: 

• Anställa  
• Verksamhetsutskott förbereder och följer upp styrelse besluten 
• Verksamhetsutskott skall hålla styrelsen informerad 

 
§ 12.    FIRMATECKNING  
Firmateckningsberättigade är ordförande och kassör i styrelsen var för sig. Men om En av 
ovan nämnda personer saknas skall vice ordförande vara ersättare som firmatecknare. 
 
§ 13 Räkenskapsår och verksamhetsår  
Räkenskapsåret är kalenderåret dvs. 1 januari - 31 december.  
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 31 januari.  
 
Verksamhetsåret omfattar tiden 1 mars - 28 februari. Alltså styrelsens arbetsår omfattar tiden 
från årsmöte till årsmöte på följande år.  
 
§ 14 Revisorer 
Revisorernas uppgifter är att bevaka och hålla reda på hur det ligger till med föreningens 
ekonomi och att granska styrelsens förvaltning. Föreningen skall utse minst två ledamöter och 
ett supplement. Revisionens uppgift är att granska förening så att: 

• stadgarna följs 
• verifikationerna och bokföringen görs på ett korrekt sätt 
• budget och budgetuppföljning görs 
• kontrollera att balans- och resultaträkningen och års sammanställningen (eller 

motsvarande) med verksamhetsberättelse görs 
• se till föreningen har ett ordentligt försäkringsskydd 
• styrelsens förvaltning, d.v.s. att nödvändiga beslut har fattats och att de fattade 

besluten verkligen har genomförts. 
• Styrelsen och eventuell förenings verksamhetsledare ska medverka vid revisionen och 

underlätta den. Styrelsen får inte hemlighålla något för revisorerna.  
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• Revisions arbete görs löpande under hela året. Minst 4 gånger per år skall revisorn ger 
rapport till medlemmarna om förenings ekonomi och verksamheter och inte enbart 
inför år slut när allt redan är klart. Revisorerna ska föra en skriftlig dokumentation 
över sitt granskningsarbete. Samtal med styrelsen bör antecknas för att man i efterhand 
ska kunna konstatera vad som sagts och vilka diskussioner som förts. 

 
§ 15.    VALBEREDNING  
Valberedningens uppdragsgivare är medlemmarna. 

• Valberedningen består av ordförande, tillika sammankallande, och 4 ledamöter valda av 
årsmötet. Ledamöterna väljs av årsmötet för 3 år.  

• Senast 22 dagar före mötet får medlemmar till valberedningen avge förslag på personer 
för valen under § 20. Ytterligare kandidatnominering kan äga rum på mötet. Alla 
föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till 
valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.  

 
§16 VALBEREDNINGENS UPPGIFTER ÄR ATT: 

• Nominera kandidater till föreningens styrelse och revisorer innan årsmötet. Mångfald 
och jämställdhetsprinciperna bland de nominerade skall tas på allvar. 

• Utse en ersättare till förtroende uppdrag som blivit vakant mellan två årsmötet. 
• Valberedningen skall vara verksam under hela mandatperioden. Minst 4 månader 

innan årsmötet skall valberedningen börja sin verksamhet riktade till nya 
mandatperioden. 

• De nominerade styrelse ledamöter och revisorer skall godkännas av årsmötet som är 
det HÖGSTA ORGANEN av föreningen. 

 
§ 17 Valberednings observatörer 
Valberednings observatörer är stadgar kunniga personer som har lång erfarenhet inom 
föreningslivet. Observatörerna väljas av årsmötet på 3 år. 
 
Observatorernas arbetsuppgifter är: 
 

• Att se till att valberedningen följer stadgarna 
• Att ge råd och stöd till valberedningen 
• Att vara medlemmarnas öron och ögon i valprocessen. 
• Att tillkalla informationsmöte till styrelsen och revisorer om valberedningen inte fungerar 

så att styrelsen kan tillkalla extra årsmötet för att välja en ny valberedning. 
 
§18 Hantering av jäv 
Förtroendevalda (styrelsen, revisor, valberedningen, övriga förtroendevalda och anställda) är 
skyldiga att redogöra för jävsituation. 
 
En förtroendevald eller anställd är jävig om 

• Saker som angår personen själv eller någon närstående person eller om ärendets 
utgång kan väntas medför synnerligen nytta eller skada för personen själv eller 
närstående. 
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• Det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnat att rubba förtroende till 
personen opartiskhet i ärendet. 

• Uppstår skilda meningen om jäv ska omröstning ske i frågan. Den personen som 
beslutet berör får ej delta i beslutet. 

 
§19 Tystnadsplikt 
Förtroendevalda och anställda har tystnadsplikt och får inte till utomstående lämna upplysning 
om vad som förekommit vid möten eller som han eller hon annars fått kännedom genom sitt 
uppdrag inom föreningen utöver vad som är nödvändig för att utföra sitt uppdrag. 
 
§ 20 Kris och etiska grupp 
Föreningens kris och etiska grupp fungerar som rådgivare till föreningens styrelse samt ge 
stöd vid svåra situationer och/eller om tvist uppstår. Kris och etiska gruppen skall utses av 
årsmötet. Föreningens kris och etiska gruppens ansvar är att: 

• sprida information om föreningen 
• lösa kulturella relaterade konflikter 
• förstärka demokratin och gemenskapen i föreningen 

 
§21 Konfliktlösning vid styrelsekonflikt 
Om t ex. styrelsen har intern konflikt. Det finns följande väg att ta: 

1. Styrelsen själva ska försöka lösa konflikten internt 
2. Om styrelsen inte kan lösa konflikten, skall ordförande skicka ärandet vidare till 

revisorn. 
3. Om revisorn inte hittar lösning, skickas ärendet vidare till kris och etiska gruppen 
4. Om kris och etiska gruppen inte hittar lösning, skicka ärendet tillbaka till revisorn med 

deras yttrande. 
5. Nu ska revisorn ta kontakt med styrelsen med revisorns yttrande och kris och etiska 

gruppens yttrande.  
6. Om styrelsen finnar inte lösning på konflikten nu, skall ordförande ta kontakt med 

valberedningen och ny val skall utlysas. 
7. Om det blir konflikt mellan styrelsen och revisorn, skall båda skriva till kris och etiska 

gruppen. Kris och etiska gruppen skall yttra sig om ärendet och skickas tillbaka till 
båda styrelsen och revisorn. 

8. Om båda eller en dessa organ, styrelsen och revisorn, inte nöjda yttrandet skall 
styrelsen kalla till extramöte. 

 
§ 22 Årsmöte  

• Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före 10 
februari på tid och plats som styrelsen bestämmer. Alla medlemmar skall informeras 
senast TRE veckor före ordinarie årsmöte och senast EN vecka före extra årsmöte.  

• Vid konflikt under årsmötet har årsmötets ordförande tillsammans med andra panel 
medlemmar rätt att avbryta mötet eller stoppa mötet(om de anser är nödvändig). 

• Efter möte avslutning, kommer valberedningen förslag med ny styrelse, revisorer, 
valberedning mm kommer att gälla till nästa årsmöte- 
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Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:  
1. Öppnade och välkomst tal 
2. Förteckning över mötesdeltagande 
3. Fastställande av röstlängd och utdelning av röstkort 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
5. Val av två protokolljusterare och en rösträknare.  
6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  
7. Fastställande av dagordning.  
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiberättelse.   
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.  
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
9. Fastställande av medlemsavgifter.  
10. Motion och rapporter 
11. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret.  
12. Val av ny ordförande för en tid på 3 år 
13. Val av ny vice ordförande på 2 år 
14. Val av ny kassör på 2 år 
15. Val av ny sekreterare på 2 år 
16. Val av ledamöter samt styrelse suppleanter på 2 år 
17. Val av revisorer samt revisorssuppleanter på 3 år 
18. Val av kris och etisk gruppen på 3 
19. Val av valberedning på 3 år 
20. Val av valberednings observatörer på 3 år.  
21. Övriga frågor.  
22. Årsmötets avslutande 

 
§ 23 EXTRA ÅRSMÖTE  

Extra årsmöte skall äga rum då styrelsen finner det nödvändigt, eller då revisorer eller minst 
två tredjedelar av föreningens medlemmar skriftligen önskar det. Styrelsen skall kalla till ett 
extra möte inom tre veckor efter det att den skriftliga önskan erhållits. Vid extra årsmöte 
behandlas endast de ärenden som angivits i kallelsen.  
 
§ 24 MOTIONER  
Varje medlem har rätt att väcka motion till Årsmöte. För att kunna behandlas måste motionerna 
vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.  
 
§ 25 RÖSTRÄTT  
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom 
ombud. För att kunna ha rätt att rösta måste medlemmarna betala senaste den 31 december. 
 
§ 26 BESLUT, OMRÖSTNING OCH BESLUTSMÄSSIGHET  
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).  
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om något begär detta.  
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Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal 
gäller den mening som ordföranden biträder.  
 
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken 
denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal 
röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.  
 
 
§ 27 STADGEÄNDRING  

Föreningsmötet beslutar om ändring av stadgar på förslag av styrelsen. Stadgeändringen ska 
anges i möteskallelsen. För att föreningsmötet ska kunna besluta om en stadgeändring, 
behöver ändringen i ett vanligt fall biträdas av minst tre fjärdedelar av rösterna vid 
omröstning två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. 

 
§ 28 UTTRÄDE  
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses 
därmed omedelbart ha lämnat föreningen.  
 
§ 29 UTESLUTNING  
Medlem som motarbetat föreningens syfte, uppenbarligen skadat föreningen eller försummat att 
betala sin medlemsavgift kan uteslutas ur föreningen. Medlem som använder våld i 
föreningsmötena kan också uteslutas ur föreningen. Beslut om detta fattas av styrelsen. Innan 
beslut om uteslutning fattas skall medlem skriftligen underrättas om skälen till detta samt ges 10 
dagars möjlighet att yttra sig. Uteslutning kan överklagas till årsmöte. Utesluten medlemmen 
skall skriva till årsmötet 3 veckor innan för att överklaga. 
 

§ 30 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN  
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 
Vid beslut om upplösning ges Föreningens tillgångar till ändamål enligt Föreningens 
målsättning efter beslut på årsmötet (främst till ideella organisationer). Kopia av det 
årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till 
skattemyndigheten för avregistrering av föreningen.  Mötesordförande, sekreteraren och två 
justerare skall skriva under protokollet  
 
 
 
 


