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Bilaga 9.2 

 
Styrelsens proposition uppdaterade stadgar för ActionAid Sverige: 
 
ActionAid Sveriges styrelse har gjort en stadgeöversyn. Utöver mindre korrigeringar 
rör föreslagna ändringar främst tre olika områden. 
 

• Värderingar och ideologisk grund 
• Medlemskap och utträde 
• Förlängd process inför årsmötet för att ge medlemmarna mer tid att sätta sig 

in i och engagera sig för de frågor som kommer lyftas på mötet 
 
Ändringsförslagen är markerade i rött och strykningar är både rödmarkerade och 
överstrukna. Vid större språkliga ändringar summeras syftet med förändringen i blått 
och både ny och gammal skrivelse presenteras i tabellform. 
 
 
 
Förslag till beslut om uppdaterade stadgar 
 
 
Styrelsen föreslår Årsmötet  
 
att: Anta stadgeförslaget så som det presenteras nedan. 



 
Antagna vid årsmöte 2017-05-21 

 

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL 
SWEDEN  

§ 1 Firma och säte  
Organisationens registrerade namn är ActionAid International Sweden men i daglig 
kommunikation används ActionAid Sverige (ActionAid Sweden). 
 
ActionAid Sverige är en ideell förening med registrerat säte i Stockholm, Sverige.  
Organisationsnumret är 802431-3044. 

§ 2 Legal status 

a) ActionAid Sverige är en ideell förening. 
b) ActionAid Sverige är en del av den internationella ActionAid federationen.  
c) ActionAid Sverige använder den logga som fastställes av ActionAid internationellt.  

§ 3 Vision, uppdrag och värderingar  
 
Vision  
Vår vision är en rättvis, jämlik och hållbar värld där alla människor har möjligheten att forma 
sin tillvaro och leva ett liv fritt från fattigdom och förtryck.  
 
Uppdrag 
Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och arbeta för social rättvisa och jämställdhet med 
särskilt fokus på flickor och kvinnor.  
 
Värderingar och ideologisk grund 
 
Styrelsen önskar genom föreslagen ändring förtydliga ActionAid Sveriges värderingar och 
ideologiska grund. 

 
 
Förslag ny skrivning Gammal skrivning 
• ActionAid Sverige är en partipolitiskt och 

religiöst obunden ideell förening. Vi 
värnar om vår självständighet och 
långsiktighet.  

 
• Vår grund bygger på principen om alla 

människors lika värde och allas rätt att 
kunna påverka sina liv.  

 
• ActionAid Sverige arbetar utifrån 

ActionAid-federationens gemensamma 
principer för feministiskt ledarskap och 
utifrån ett rättighetsperspektiv.  

 

• Vi har integritet. Vi står för våra 
värderingar och viker inte från dessa på 
grund av möjligheten till kortsiktiga 
framgångar. 
  

• Vi är ödmjuka. Vi är medvetna om våra 
begränsningar och låter inte prestige stå 
i vägen för samarbete. Vi lyssnar och 
låter de som direkt berörs av ett problem 
vara de som sätter agendan för hur det 
bör lösas.  
 

• Vi är modiga. För att kunna genomföra 
det vi verkligen tror på vågar vi söka 
oväntade lösningar för att nå resultat. Vi 
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• Vi mobiliserar och stödjer kraften hos 
människor att organisera sig för att 
bekämpa fattigdom och orättvisa, att 
påverka lokala maktstrukturer och ställa 
ansvariga till svars.  

 
• Flickors och kvinnors rättigheter står i 

centrum eftersom jämställdhet är en 
förutsättning för långsiktigt hållbar 
utveckling.  

 
• Kvinnors ledarskap är centralt i vårt 

arbete, både för att stödja kvinnor i 
kampen att kunna äga makten över sina 
egna liv, hävda sina rättigheter och för 
att kvinnors ledarskap har positiv 
inverkan på hela samhällens utveckling.  

 

ifrågasätter bekväma sanningar om 
samhället och oss själva.  
 

• Vi är oberoende från religiösa och 
partipolitiska organisationer.  

 
• Vi har ömsesidig respekt. Vi står upp 

för alla människors lika värde och för 
värdet av mångfald. 
 

• Vi står för jämlikhet och rättvisa. Vår 
vision inkluderarar alla, oavsett kön, 
sexuell läggning och könsidentitet, 
etnicitet, klass, ålder, funktionshinder, 
plats och religion. 

 

§ 4 Ändamål och uppgifter 
Med visionen, uppdraget och värderingarna som bas, och med feministisk utgångspunkt, 
verkar ActionAid Sverige för ett hållbart och jämlikt samhälle i världen.  

• Vi arbetar för att uppnå social rättvisa, jämställdhet och utrotning av fattigdom genom 
att omfördela makt och resurser, stärka motståndskraften hos samhällen och sociala 
rörelser, och uppnå full respekt för de mänskliga rättigheterna för människor som 
lever i fattigdom och utanförskap. 

• Vi har ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter i allt det vi gör. 
• Vi allierar oss med solidaritetsrörelser i Sverige och i världen i kampen för rättvisa, 

mot ojämlik fördelning och strukturell diskriminering 
• Vi främjar engagemang och innovation hos de vi möter och länkar olika delar av 

samhället för en gemensam strävan efter förbättring.  
• Vi bevakar, informerar, för dialog, påverkar och opinionsbildar för att driva förändring 
• Vi representerar och främjar ActionAid Internationals ändamål i Sverige 
• Vi samlar in medel från allmänhet, institutionella och privata givare för vårt långsiktiga 

arbete såväl som för katastrofinsatser. 

§ 5 Medlemskap  
ActionAid Sverige är en medlemsburen organisation där medlemmarna utgör grunden för 
föreningen. Medlemskapet innebär inte bara ett ställningstagande för ActionAid Sveriges 
uppdrag, värderingar och ändamål, utan ger också möjlighet till inflytande. Medlemskapet 
berättigar till en röst på årsmötet. 
 
Inträde 

Styrelsen önskar genom föreslagen ändring förtydliga för vilken tidsintervall som ett betalt 
medlemskap gäller. 

 
Förslag ny skrivning Gammal skrivning 
För att bli medlem ska den av årsmötet 
fastställda medlemsavgiften betalas. 

För att bli medlem i organisationen lämnas 
anmälan på hemsidan eller i kontakt med 
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Medlemskapet gäller från den dagen som 
avgiften betalas och kalenderåret ut. Erlagd 
medlemsavgift från och med oktober månad 
gäller till och med slutet av nästkommande 
kalenderår. 

sekretariatet och den avgift som årsmötet 
fastställt betalas. Medlemskapet gäller från 
den dagen som avgiften betalats. 

 

 

Medlemsavgift  
Medlem ska betala medlemsavgift enligt de kriterier som fastställs av årsmötet.  

Utträde  

Styrelsen önskar genom ändringsförslaget nedan förenkla och förtydliga vad som 
gäller för utträde ur organisationen. 

 
Ny skrivning Gammal skrivning 
Medlem som önskar avsluta sitt 
medlemskap kan när som helst begära 
utträde genom att skriftligen meddela detta 
via telefon eller e-post. Medlem som inte 
har betalat sin medlemsavgift för avgiftsåret 
har utträtt ur organisationen. Medlem som 
utträtt kan återinträda i organisationen 
genom att på nytt erlägga medlemsavgift. 

Medlem som önskar avsluta sitt 
medlemskap meddelar detta skriftligen via 
post eller hemsidan. 

 
Uteslutning  
Styrelsen kan utesluta medlem som inte efterlever föreningens värderingar. Minst fjorton (14) 
dagar skall medlemmen få på sig att inkomma med ett yttrande innan beslut fattas.  För 
beslut i uteslutningsärenden krävs 2/3 majoritet i styrelsen och i beslutet ska skälen för 
uteslutning redovisas. Beslutet verkställs omedelbart och den berörde informeras inom sju 
(7) dagar. Utesluten medlem har rätt att överklaga beslutet till närmaste årsmöte som har rätt 
att häva beslutet.  

§ 6 Årsmötet  
Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ och hålls årligen senast den sista maj 
(31/5) på̊ tid och plats som styrelsen bestämmer.  

Kallelse 

Styrelsen önskar genom ändringsförslagen nedan förlänga processen inför 
årsmötet för att ge medlemmarna mer tid att sätta sig in i och engagera sig för de 
frågor som kommer lyftas på mötet. För ytterligare förtydligande har även antal 
dagar ersatts med fasta datum. Lista på övrigt nominerade kommer inte längre 
skickas ut med handlingarna. 

 
Kallelsen till årsmötet skall ske per post och/eller e-post till medlemmarna samt genom 
annonsering på̊ hemsidan senast den 1:a mars (1/3) trettio (30) dagar före årsmötet, då ska 
tid och plats anges och styrelsens propositioner till årsmötet delas.  
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Senast 1:a maj (1/5) fjorton (14) dagar innan mötet skickas handlingar ut. Handlingarna ska 
som minst innehålla styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret, revisionsberättelse, propositioner, valberedningens förslag och lista på 
övriga kandidater utöver förslaget, samt övriga till årsmötet då inlämnade skriftliga 
framställningar och motioner jämte styrelsens yttrande däröver.  

Motioner och propositioner 
Medlemmar har rätt att avge motioner och styrelsen har rätt att inkomma med propositioner 
som båda är förslag till förändringar i organisationen. Motioner skall vara ActionAid Sveriges 
styrelse tillhanda senast 1:a april (1/4). tjugo (20) dagar innan årsmötets genomförande.  

Styrelsens propositioner till strategisk inriktning, ändring i stadgan och förslag till 
medlemsavgifter ska sändas ut till medlemmar tillsammans med kallelsen, senast 1:a mars 
(1/3) fjorton (14) dagar innan mötets genomförande.  

Genomförande 
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. Beslutar om stadgeenligt utlysande av mötet  
5. Fastställande av dagordning.  
6. ActionAid Sveriges årsberättelse: 

a) presentation av verksamhetsberättelsen för det senaste verksamhetsåret.  
b) presentation av årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret  
c) fastställande av resultat- och balansräkning 
d) presentation av revisionsberättelse för räkenskapsåret   

 
7. Fråga och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
8. Fastställande av kriterier för medlemskap.  
9. Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner. 
10. Presentation av strategisk inriktning med särskild redogörelse för eventuella 
förändringar i inriktning som skett under året utifrån ActionAid Sveriges gällande strategi.  
11. I förekommande fall val av ordförande i organisationen för en tid av två (2) år. 
12. I förekommande fall val av övriga styrelseledamöter för en tid av två (2) år. 
13. Val av revisorer och ersättare samt fastställa uppdragsbeskrivningen för dessa. 
14. Val av medlemmar till valberedningen och fastställa uppdragsbeskrivning för denna. 
15. Övriga frågor.  

Rösträtt och beslutsförhet 
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan ej utövas genom 
ombud.  

Beslut, omröstning och beslutsmässighet  

Styrelsen önskar med nedan föreslagna ändring flytta makten från 
mötesordförande och i stället låta alla frågor med lika röstetal avgöras med 
lottning. 
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Omröstning sker öppet. Vid val av förtroendeposter kan omröstning ske slutet om någon 
medlem så begär. Beslut fattas med enkel majoritet om annat ej specificeras i dessa stadgar. 
Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder, vid val sker dock 
avgörandet genom lottning.  

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken 
denne är ansvarig.  
 
Valbarhet 
Endast medlemmar i organisationen kan sitta i styrelsen samt valberedningen.  

§ 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 framgå̊ 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 på̊ hemsidan senast 7 
dagar före extra årsmöte.  

§ 8 Styrelsen  
Styrelsens sammansättning 
Styrelsen ska bestå̊ av minst sju (7) och högst nio (9) ordinarie ledamöter. 
Generalsekreteraren och en (1) representant från ActionAid International deltar på̊ 
styrelsemöten ex officio, utan rösträtt. 
Styrelsen utser inom sig vice-ordförande, sekreterare och nödvändiga arbetskommittéer. 
Obligatoriskt är en finanskommitté som kontrollerar räkenskaper, följer den ekonomiska 
utvecklingen och förbereder den ekonomiska rapporteringen till styrelsen. Styrelsen utser 
inom sig en ordförande för finanskommittén.  

Mandatperiod 
Styrelseledamöter väljs för en period om två (2) år. Ingen av styrelseledamöterna får inneha 
sin styrelsepost mer än tre (3), på varandra följande, mandatperioder.    
 
Styrelsens uppgifter  
Styrelsen ska inom ramen för dessa stadgar, årsmötets beslut och gällande lagar svara för 
att ActionAid Sverige är en ändamålsenlig organisation som har en ansvarsfull förvaltning av 
dess tillgångar.   

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.  

Styrelsen bestämmer vilka som har rätt att teckna föreningens firma och vilka som har rätt att 
uttala sig i föreningens namn.  

Styrelsen utser och utvärderar, och vid behov entledigar, generalsekreteraren i samråd med 
ActionAid International.  

Styrelsen är beslutför då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Varje 
styrelsemedlem har en röst. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller 
den mening ordföranden biträder.  

Styrelsen ska ha minst sex (6) sammanträden per verksamhetsår. Dessa leds av ordförande 
eller vice-ordförande. Vid sammanträdet förs protokoll som skrivs och justeras av den som 
mötet utser. Ordförande i styrelsen är sammankallande till möten.  
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Styrelsens avgång/avsättande  
En styrelseledamot får lämna in sin avskedsansökan till styrelsen. Styrelsen ska fortsätta sitt 
uppdrag med kvarvarande styrelseledamöter. Om antalet styrelseledamöter sjunker under 
hälften ska de återstående styrelseledamöterna kalla till ett extra årsmöte för att komplettera 
med styrelseledamöter.  

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.  

Intressekonflikter/jäv  
En styrelseledamot som på̊ något sätt, antingen direkt eller indirekt, har ett ekonomiskt eller 
annat intresse i ett avtal eller föreslaget avtal med organisationen skall avisera naturen i 
hans eller hennes intresse vid ett möte med styrelsen vid vilket frågan om att ingå avtal 
övervägs. En styrelsemedlem ska inte rösta gällande avtal eller arrangemang som hen har 
ett intresse i och om hen gör så ska rösten inte räknas.  

§ 9 Generalsekreterare och sekretariat 
ActionAid Sveriges styrelse biträds av ett sekretariat under ledning av generalsekreteraren. 
Styrelsen beslutar om tjänstemannaorganisationens övergripande organisation.  

Generalsekreterare  
Generalsekreteraren utses av styrelsen efter överenskommelse med ActionAid International. 
Generalsekreteraren leder och ansvarar för organisationens löpande arbete i enlighet med 
de instruktioner som styrelsen fastställer.  

§ 10 Räkenskaper  
Räkenskapsår är kalenderår.  

§ 11 Revisorer     

Ekonomisk Auktoriserad revisor  
Styrelsens och generalsekreterarens förvaltning liksom föreningens räkenskaper ska årligen 
granskas av en auktoriserad revisor. Årsmötet väljer en firma och en auktoriserad revisor 
som ska genomföra denna revision. 

Verksamhetsrevisor  
Verksamhetsrevisor skall ägna uppmärksamhet åt föreningens verksamhet. 
Verksamhetsrevisor skall därvid hållas underrättad och ha god insyn i styrelsens dagliga 
arbete. 

Nedan gäller för både ekonomisk auktoriserad revisor och verksamhetsrevisor: 

Styrelsen önskar med nedan föreslagna ändring justera deadlines så att de linjerar 
med tidigareläggningen av årsmötesprocessen. Deadline för det interna 
bokslutsarbetet stryks då tidsplan läggs upp tillsammans med revisorerna på 
årsbasis. 

• Revisor behöver ej vara medlem. 
• Bokslut ska vara revisorerna tillhanda senast åtta (8) veckor före årsmötet. 
• Revisorerna ska senast två (2) veckor före årsmöte den 25:e april (25/4) avge 

revisionsberättelse till styrelsen, med uppgift om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller 
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inte. Både verksamhetsrevisor och ekonomisk revisor måste yrka på ansvarsfrihet för 
att det ska gälla som underlag till årsmötets beslut.  

• Revisor har närvaro och yttranderätt på årsmöten och extra årsmöten.  
• Revisor har rätt att ta del av organisationens räkenskaper, protokoll och övriga 

handlingar. Revisor bör under räkenskapsåret ha kontakt med styrelsen och 
sekretariatet för att kunna genomföra en så god revision som möjligt.   

• Ny revisionsbyrå skall upphandlas minst var sjätte år i enlighet med ActionAid-
federationens krav. 

 

§ 12 Valberedning  
Valberedningen består av en ordförande och två̊ till fyra (2–4) övriga ledamöter och väljs till 
slutet av nästa årsmöte. Valberedningens uppgift är att till nästkommande årsmöte förbereda 
och föreslå̊ val av ledamöter till styrelsen, ledamöter till valberedningen samt revisorer enligt 
instruktionen de riktlinjer som finns för valberedningen.   

Valberedningen sammanträder på̊ kallelse av valberedningens ordförande eller om någon 
annan ledamot så begär. För beslutsförhet krävs att minst två (2) personer är närvarande. 
Beslut fattas med enkel majoritet, om endast två̊ (2) medlemmar är närvarande krävs att 
båda är ense om beslutet.  

Valberedningen skall överlämna sitt förslag till styrelsen senast den 25:e april (25/4) och 
information om övriga nomineringar och kandidater till styrelsen senast tre (3) veckor före 
årsmötet. Förslaget och en presentation av samtliga kandidater skall sändas till de 
röstberättigade tillsammans med övriga årsmöteshandlingar senast den 1:a maj (1/5), i 
samband med kallelse till årsmötet tillsammans med en presentation av kandidaterna. 

§ 13 Regler för ändring av stadgarna  
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 majoritet. Förslag till 
ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.  

§ 14 Upplösning av föreningen  
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet närvarande 
medlemmar. Föreningen ska även anses vara upplöst när färre än sju (7) medlemmar 
återstår.  

Om föreningen 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 Sverige efter rekommendation från medlemmarna och i 
samförstånd med ActionAid International.  

§ 15 Övrigt  
Varje fråga som rör föreningen och som inte täcks av dessa stadgar ska regleras i varje fall   
i enlighet med andan i dessa stadgar och sedan tas upp för beslut på nästkommande 
årsmöte.  

 


