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STADGAR FÖR FÖRENINGEN EMMAUS ÅKVARN
§1

Föreningens namn är Föreningen Emmaus Åkvarn, som också är
firmateckning. Föreningen är en allmännyttig ideell förening med säte i
Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

§2

Föreningen Emmaus Åkvarns ändamål är att skapa resurser för bistånd samt
att arbeta för en hållbar miljöutveckling genom tillvaratagande och återbruk av
vårt samhälles överflöd. Biståndet skall kanaliseras i enlighet med principen
hjälp till självhjälp åt folkliga organisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och
i Sverige, där människorna själva tagit upp kampen för en människovärdigare
tillvaro och mot orsakerna till den nöd de tvingas leva i. Bistånds- och
utvecklingsprojekt kan ske i samarbete med andra svenska organisationer
såsom exempelvis Forum Syd och andra Emmausföreningar. Föreningen skall
stödja opinionsbildning för ovanstående mål och motverka rasism och
diskriminering. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningsverksamheten organiseras enligt demokratiska principer varvid
individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma
angelägenheter.

§3

Varje myndig person som;
stöder föreningens stadgar och handlingslinjer,
skriftligen bör ha motiverat sin medlemsansökan,
bör ha blivit rekommenderad för medlemskap av tidigare medlem,
betalar medlemsavgift
blir medlem i föreningen.
Dessutom kan hedersmedlem väljas in av styrelsemöte, föreningsmöte eller
årsmöte. Medlem som underlåter att erlägga av årsmötet fastställd
medlemsavgift förlorar automatiskt sitt medlemskap. Medlemmarna skall
betala den årsavgift som bestäms av årsmötet. Hedersmedlemmar är befriade
från avgifter.
Medlem som uppenbart missköter sig, bryter mot föreningens stadgar eller
motarbetar föreningens handlingslinjer kan uteslutas ur föreningen.
Då föreningen inte har något behov av passiva medlemmar krävs ett visst mått
av aktivitet av medlem för att motivera sitt medlemskap. Sålunda förväntas att
medlem antingen som anställd eller ideellt arbetar i föreningen, samt närvarar
vid föreningens möten eller skriftligt till möte inlämnar förslag, åsikter eller
röstförklaringar. Medlem som inte lever upp till detta kan uteslutas ur
föreningen. Beslut om uteslutning fattas av föreningsmöte. För beslut krävs
2/3 majoritet. Det är fritt för den enskilde medlemmen att lämna föreningen
efter att skriftligen meddelat styrelsen. Utträde sker då omedelbart.

§3b

Stödmedlemskap erhålls genom betalning av årsmötet fastställd
stödmedlemsavgift. Stödmedlem inbjudes till vissa aktiviteter i föreningens
regi, samt erhåller löpande information om föreningens verksamhet.
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§4

Årsmöte är föreningens högsta beslutande instans.
Årsmöte hålls före april månads utgång. Årsmötet är öppet för alla
medlemmar, samt för gäster vilka inbjudits av styrelsen. Föreningens
medlemmar skall deltaga om inget särskilt hinder föreligger. Endast
medlemmar har rösträtt.
Enskild medlem har rätt att lämna motion till årsmötet. Motioner skall vara
styrelsen tillhanda minst 28 dagar före årsmötet.
Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar före
årsmötet. I samband med kallelsen skall förslag till verksamhetsberättelse,
verksamhetsplan och budget vara tillgängliga för alla medlemmar. Samt tillika
av styrelsen behandlade inkomna motioner.
Årsmötet skall behandla:
Årsmötets stadgeenliga utlysande.
Val av presidium; mötesordförande och -sekreterare, två
justeringspersoner och tillika rösträknare.
Godkännande av dagordningen.
Fastställande av röstlängd; godkännande av förteckning över
närvarande medlemmar.
Verksamhetsberättelse.
Ekonomisk berättelse.
Siffergranskarens rapport.
Revisionsberättelse.
Ansvarsfrihet för styrelsen.
Ev. stadgeändring.
Ev. ändring i handlingslinjerna.
Fastställande av medlemsavgift, för medlemmar respektive
stödmedlemmar.
Verksamhetsplan.
Budget.
Val av ordförande.
Val av styrelse.
Val av siffergranskare.
Val av verksamhetsrevisor och eventuell -suppleant.
Val av valberedning.
Vid årsmötet speciellt väckta frågor.
Ev. avtackning och andra hedersbetygelser.
Extra årsmöte måste inkallas om minst 2/3 av medlemmarna så kräver, eller
om styrelsen finner det nödvändigt. Kallelse ska ske minst 14 dagar före
årsmötet, och av kallelsen ska framgå vilka ärenden som ska behandlas.
Styrelsen är avsättbar av extra årsmöte med enkel majoritet och ny styrelse
kan väljas på samma årsmöte.
Valberedningen ska bestå av minst två medlemmar.
För stadgeändring fordras 2/3 majoritet på två efter varandra följande
årsmöten, varav det ena kan vara ett extra. Mellan de båda mötena skall
förflyta en tid av minst fyra veckor. Stadgeändringsförslag och förslag till
ändring av handlingslinjerna skall vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar
före årsmötet.
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§5

Styrelsen beslutar i alla frågor mellan årsmötena men kan hänskjuta
beslutsfrågor till föreningsmöte. Styrelsen äger även rätt att uppta krediter och
ingå avtal samt uttaga nya säkerheter och pantsätta i föreningens namn.
Styrelsen väljes för ett år. Endast medlem är valbar till styrelsen. Styrelsen
skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, samt tre övriga
ledamöter. Styrelsen beslutar om den inbördes arbetsfördelningen i styrelsen
samt utser verkställande ledningen (VL), vilken består av minst två
styrelseledamöter. Det åligger styrelsen att tillse att föreningen Emmaus
Åkvarn följer gällande stadgar, handlingslinjer, verksamhetsplan, budget och
övriga beslut. Styrelsen skall förbereda årsmöten och föreningsmöten och
redovisa sitt arbete för dessa. Kallelse och dagordning till styrelsemöte skall
vara styrelseledamöterna tillhanda minst sex dagar före mötet. Inga frågor
utanför dagordningen får beslutas på styrelsemötet. Styrelsen är beslutsmässig
då fyra ledamöter är närvarande. Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger
om året.
Till styrelsemöte kan ombud för anställda och medlemmar adjungeras. Tillika
andra personer som styrelsen vill anlita. Alla till styrelsen adjungerade
personer äger yttrande- och förslagsrätt, men dock inte rösträtt.

§6

Verkställande ledningen (VL) är det verkställande organet och drivande
kraften mellan styrelsemötena. VL är beslutsmässigt mellan styrelsemötena
och utgörs av minst två styrelseledamöter. VL är rapportskyldigt till styrelsen
och föreningen avseende beslut och åtgärder av större dignitet.

§7

Föreningsmöte (FM) är underställt årsmöte och styrelsemöte och är främst ett
forum för bistånds- och solidaritetsfrågor. Kallelse skall vara medlemmarna
tillhanda minst sju dagar före mötet. Inga frågor utanför dagordningen får
beslutas på mötet. FM skall hållas vid tillfällen som styrelsen beslutar, eller
om minst 1/3 av medlemmarna så kräver. Föreningens medlemmar skall
deltaga om inte särskilt hinder föreligger.

§8

Firmateckning görs av styrelsemöte utsedda firmatecknare: två
styrelseledamöter i förening eller, om styrelsen så beslutar, av särskild utsedd
person/er.

§10

Redovisningsskyldighet råder. Räkenskaperna avslutas den 31/12.
Granskningen av bokföringen skötes av siffergranskare, som ej får vara
medlem i föreningen. Verksamhetsrevisionen skötes av internrevisor. Valbar
till revisors och revisorssuppleant är medlem som ej är styrelseledamot.

§11

Föreningen Emmaus Åkvarn kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar
vill fortsätta verksamheten. Om föreningen upplöses skall eventuella tillgångar
gå oavkortat till föreningens samarbetspartners, eller solidaritetsändamål i
enlighet med föreningens målsättning.

Dessa stadgar är antagna vid föreningens årsmöte 2017-04-08 och dessförinnan godkända på föreningens extra årsmöte 2017-0215 i och med föreningens beslut om namnändring till Föreningen Emmaus Åkvarn. Inga övriga skillnader finns i förhållande till
tidigare stadgar antagna 2009-10-10. Paragraf 9 saknas av okänd anledning.

