STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN
Antagna på årsmötet 2011-05-25

§ 1 Firma och säte
Organisationens namn är ActionAid International Sweden. ActionAid International Sweden är
en ideell förening med registrerat säte i Stockholm, Sverige.

§ 2 Vision, uppdrag och värderingar
Organisationen har upprättats för att sträva efter följande vision, uppgift och värderingar:
Vår vision är en värld utan fattigdom och där varje individ kan leva ett värdigt liv.
Vårt uppdrag är att arbetat med fattiga och utsatta människor för att utrota fattigdom
och orättvisa.
Våra värderingar som är grunden för allt vårt arbete är:
- Ömsesidig respekt, vilket kräver av oss att erkänna alla människors medfödda värde och
värdet av olikhet.
- Jämlikhet och rättvisa, vilket kräver av oss att säkerställa lika möjligheter för alla, oavsett
ras, ålder, kön, sexuell läggning, HIV-status, färg; klass, etnisk tillhörig-het, handikapp,
lokalisering och religion.
- Ärlighet och transparens: att säkerställa effektiviteten i våra handlingar på alla ni-våer i
organisationen och tydliga i vår kommunikation. Att grantera öppenhet med våra
bedömningar och vår kommunikation med andra.
- Solidaritet med de fattiga, maktlösa och utsatta är vår enda preferens i vårt åta-gande i
kampen mot fattigdom.
- Mod att följa övertygelse, kräver av oss att vara kreativa och radikala, modiga och
innovativa, utan rädsla för att misslyckas, i strävan efter att göra största möjliga effekt på
grunderna till fattigdom.
- Oberoende ifrån varje religiöst eller partipolitiskt samfund.
- Ödmjukhet i vårt framträdande och beteende, medvetna om att vi är en del i en större
allians mot fattigdom.
§ 3 Ändamål
Organisationen har till mål:
att stödja och främja AcionAid International inom Sverige välgörenhets/utvecklingsoch ideella aktiviteter för att bekämpa fattigdom och nöd över världen.
att i varje del av världen främja lättnaden för fattiga och utsatta människor i
utvecklingslän-der och underutvecklade länder genom att förbättra deras finansiella
och sociala välbefin-nande, med det långsiktiga målet att utveckla de områden i vilka
de lever.

att erbjuda alla former av lättnad (såsom akut humanitär hjälp och mat) och medicinsk
vård, och främja utbildningsprogram för fattiga över hela världen i synnerhet de som
lever i länder med fattigdomsproblematik.
att skapa allmänna grupper och solidaritetsrörelser inom Sverige att agera i kampen
mot fat-tigdom.
att tala för, påverka och driva kampanjer över världen för organisationens och
ActionAid Internationals syfte.
att samla in medel och ta emot donationer från allmänhet, privata och offentliga källor
i Sverige och andra delar av världen.
att informera och utbilda allmänheten om de underliggande orsakerna och
konsekvenserna av fattigdom i världen.
att stödja och främja alla typer av utbildningsaktiviteter och program som syftar till att
väcka intresse, i synnerhet bland unga människor, för nödvändigheten att kämpa mot
fat-tigdom.
att studera, formulera och lämna förslag till behöriga organisationer kring frågor som
rör fattigdom runt om världen.
§ 4 Medlemsskap
Medlem i organisationen kan den bli som åtar sig att anta och främja organisationens mål
och in-tressen enligt § 2 och § 3 samt förbinder sig att följa organisationens stadgar. För att
bli medlem i organisationen skall en skriftlig anmälan göras och medlemsavgiften som
årsmötet fastställer ska betalas.
Medlemsavgift
Medlem ska betala medlemsavgift enligt de kriterier som fastställs av årsmötet.
Utträde
Medlem som önskar avsluta sitt medlemskap meddelar detta till styrelsen. Medlem som inte
betalat medlemsavgift senast den 31 december det år avgiften avser är inte längre medlem i
ActionAid In-ternational Sverige.
Uteslutning
Styrelsen kan utesluta medlem som inte efterlever ActionAid International Sveriges ”uppgift,
vision och värderingar” enligt § 2 och/eller ändamål enligt § 3 eller på annat sätt allvarligt
skadar Actio-nAid International Sverige. (Jmf p 8.2). För beslut i uteslutningsärenden krävs
majoritet av 2/3 av styrelsen. Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del
av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. Beslut om uteslutning får
inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid, minst
14 dagar. I beslutet ska skälen för ute-slutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde
inom 7 dagar efter beslutet. Utesluten medlem har rätt att överklaga beslutet till närmaste
årsmöte som har rätt att häva beslutet.
§ 5 Organisationsstruktur
Organisationens ledningsstruktur ser ut enligt följande:
- Årsmötet
- Styrelsen

- Generalsekreteraren

- Andra underkommittéer och arbetsgrupper från styrelsen vilka kan bildas vid behov från tid
till annan.
§ 6 Årsmötet
Årsmöte, vilket är organisationens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31/5 på tid
och plats som styrelsen bestämmer. Kallelsen till årsmötet skall ske per post och/eller e-post
till med-lemmarna samt genom annonsering på hemsidan senast 15 dagar före årsmötet.
Till kallelsen till årsmötet ska bifogas styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning för
det gång-na verksamhetsåret, revisionsberättelse, övriga förslag från styrelsen,
valberedningens förslag samt övriga till årsmötet inlämnade skriftliga framställningar och
motioner jämte styrelsens yttrande däröver.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning.
5. Fastställande av dagordning.
6. ActionAid International Swedens årsberättelse:
a) verksamhetsberättelsen för det senaste verksamhetsåret.
b) årsredovisningen (förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning och noter) för det
senaste räkenskapsåret samt fastställande av resultat- och balansräkning.
7. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Presentation av verksamhetsplan och av budget för det kommande räkenskapsåret.
11. I förekommande fall val av ordförande i organisationen för en tid av tre (3) år.
12. I förekommande fall val av övriga styrelseledamöter för en tid av tre (3) år.
13. Val av revisor.
14. Val av medlemmar till valberdningen
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
16. Övriga frågor.

§ 7 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst
1/3 av organisationens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av
begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På
extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. Kallelse ska ske per
post och/eller e-post till medlemmarna samt genom annonsering på hemsidan senast 7
dagar före extra årsmöte.
§ 8 Rösträtt
Vid årsmöte har varje myndig, alternativt med målsmans underskrift, medlem en röst.
Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud.

§ 9 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon
röstberättigad medlem begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat,
med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val
sker dock avgörandet genom lott-ning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken
denne är ansvarig.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på
mötet.

§ 10 Valbarhet
Medlem i organisationen är valbar till styrelsen samt valberedningen.
§ 11 Styrelsen
Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska bestå av minst sju (7) och högst nio (9) ordinarie ledamöter.
Generalsekreteraren och en (1) representant från ActionAid International deltar på
Styrelsemöten ex officio, utan rösträtt.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och kassör med enkel majoritet och med sluten
omröst-ning, om omröstning krävs.
Mandatperiod
Styrelseledamöter väljs för en period om tre (3) år. Ingen av styrelseledamöterna får inneha
sin sty-relsepost mer än två, på varandra följande perioder.
§ 12 Styrelsens uppgifter
Styrelsen ska inom ramen för dessa stadgar svara för organisationens verksamhet.
Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha organisationens ekonomiska
angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det
senaste räkenskapsåret.
Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen ska
det anges hur arbetet ska fördelas mellan styrelsens ledamöter och hur ofta styrelsen ska
sammanträda.
Styrelsen bestämmer vilka som har rätt att teckna organisationens firma och vilka som har
rätt att uttala sig i organisationens namn.
Styrelsen utser generalsekreterare efter överenskommelse med ActionAid International.
Styrelsen är beslutför då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

§ 13 Intressekonflikter/jäv
En styrelseledamot som på något sätt, antingen direkt eller indirekt har ett ekonomiskt
intresse i ett avtal eller föreslaget avtal med organisationen skall avisera naturen i hans eller
hennes interesse vid ett möte med styrelsen vid vilket frågan om att ingå avtal övervägs. En
styrelsemedlem ska inte rösta gällande avtal eller arrangemang som han/hon har ett intresse
i och om han/hon gör så ska hans eller hennes röst inte räkans.
§ 14 Styrelsens avgång/avsättande
En styrelseledamot får lämna in sin avskedsansökan till styrelsen. Styrelsen ska fortsätta att
fungera med kvarvarande styrelseledamöter. Om antalet styrelseledamöter sjunker under
hälften ska de återstående styrelseledamöterna kalla till ett extra årsmöte för att välja en
styrelse.
Styrelsen som helhet eller en enskild styrelseledamot kan avsättas innan dess mandatperiod
har löpt ut, genom ett beslut vid ett extra årsmöte där så beslutats med absolut majoritet
(3/4) av närvarande medlemmar.

§ 15 Generalsekreterare
Generalsekreteraren utses av styrelsen efter överenskommelse med ActionAid International.
Gene-ralsekreteraren leder och ansvarar för organisationens löpande arbete i enlighet med
de instruktio-ner som styrelsen fastställer.

§ 16 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 17 Revisorer
Styrelsens och generalsekreterarens förvaltning liksom organisationens räkenskaper ska
årligen granskas av en godkänd eller auktoriserad revisor. Årsmötet ska välja en godkänd
eller auktoriserad revisor på årsmötet.

§ 18 Valberedning
Valberedningen består av en ordförande och två övriga ledamöter och väljs för tiden intill
slutet av nästa årsmöte. Valberedningens uppgift är att till nästkommande årsmöte förbereda
och föreslå val av ledamöter till styrelsen, ledamöter till valberedningen samt revisor.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om två ledamöter så begär.
För be-slutförhet krävs att minst två ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel
majoritet. Om en-dast två medlemmar är närvarande krävs att båda är ense om beslutet.
Valberedningen skall överlämna sitt förslag till styrelsen senast tre (3) veckor före årsmötet.
Försla-get skall sändas till de röstberättigade i samband med kallelse till årsmötet
tillsammans med en pre-sentation av kandidaterna.

§ 19 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet närvarande
med-lemmar . Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.
§ 20 Upplösning av organisationen
För upplösning av organisationen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet
närvarande medlemmar. Organisationen ska även anses vara upplöst när färre än sju (7)
medlemmar återstår.
Om organisationen upplöses ska organisationens resterande tillgångar, efter reglering av
skulder, överlämnas till ActionAid International eller till någon annan organisation som delar
samma ideal och mål som ActionAid International Sverige efter rekommendation från
medlemmarna och i sam-förstånd med ActionAid International.
§ 21 Övrigt
Varje fråga som rör organisationen och som inte täcks av dessa stadgar ska regleras i varje
fall i en-lighet med andan i dessa stadgar.

