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Bilaga 1
Stadgar för Föreningen Fredens Hus Göteborg
Antagna vid föreningens konstituerande medlemsmöte den 6 februari 2018
§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Fredens Hus Göteborg.
§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.
Den har till ändamål
att bidra till att skapa en freds- och ickevåldskultur på lokal och global nivå
att skildra och diskutera fredsarbete nationellt och internationellt
att vara en samlingspunkt för fredsrörelsen som kunskaps- och inspirationskälla
att ge kunskap i och träna konstruktiv konflikthantering lokalt och globalt
att bidra till att skapa en god psyko-social miljö
att motverka främlingsfientlighet och gruppmotsättningar i samhället
Målgrupper är personal, barn och ungdomar i förskola, skola och fritidsverksamhet, föräldrar
och allmänhet i Göteborg och Västra Götaland.
§ 3 Säte
Säte för föreningen är Göteborg.
§ 4 Medlemskap
Medlem i föreningen är organisation eller enskild medlem som delar föreningens
målsättning. Medlem bekräftar sitt medlemskap genom inbetalning av medlemsavgiften.
§ 5 Medlemsavgift
Årsmötet fastställer medlemsavgift för nästkommande år. Avgiften kan variera för olika
medlemskategorier.
§ 6 Uteslutning
Medlem som bryter mot föreningens stadgar, avsiktligt skadar föreningen eller på annat sätt
motverkar dess syften kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
Den medlem som uteslutits förlorar genast rätten att delta i sammanträden och beslut om
föreningens angelägenheter.
§ 7 Årsmötet
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls årligen före mars
månads utgång. Kallelse till årsmötet utgår senast 4 veckor före sammanträdet. Eventuella
motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
• Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
•

Mötets stadgeenliga utlysande
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•

Fastställande av röstlängd

•

Fastställande av dagordning

•

Verksamhetsberättelse

•

Balans- och resultaträkning

•

Revisionsberättelse

•

Beslut om ansvarsfrihet

•

Behandling av motioner och styrelsens förslag

•

Fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår

•

Val av ordförande på 1 år

•

Val av minst 2 styrelseledamöter på 1 år varav en är sekreterare och en kassör

•

Val av minst 1 styrelsesuppleant på 1 år

•

Val av minst 1 revisor och 1 revisorssuppleant på 1 år

•

Val av 2 medlemmar till valberedning varav en är sammankallande

•

Verksamhetsplan och ekonomisk plan

•

Övriga frågor

§ 8 Rösträtt
Vid årsmöte har varje närvarande medlem en röst. Rösträtt kan ej överlåtas och ej ske genom
ombud. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Röstning vid stadgeändring och upplösning se §§ 14 och 15.
§ 9 Styrelsen
Verksamheten leds av en styrelse bestående av ordförande och minst 2 ordinarie ledamöter
(sekreterare och kassör) samt minst 1 suppleant. Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är
beslutsmässig när minst 3 ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen kan adjungera ledamöter och utse
arbetsutskott. Styrelsen kan även utse en referensgrupp till stöd för sitt arbete.
§ 10 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av de personer styrelsen utser.
§ 11 Revisorer
Årsmötet utser minst 1 revisor och minst 1 revisorssuppleant. Revisor granskar föreningens
räkenskaper och förvaltning samt avger revisionsberättelse till årsmötet.
§ 12 Räkenskapsår
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Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 13 Extra årsmöte
Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när styrelsens majoritet anser det påkallat eller
om 2/3 av medlemmarna så begär. Kallelse med angivande av tid, plats och motiv för extra
årsmöte ska skickas till medlemmarna senast 4 veckor före det extra årsmötet.
§ 14 Stadgeändring
Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Förslag om detta insändes till
styrelsen minst 6 veckor före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. Meddelande om förslaget
och styrelsens utlåtande ska ske i samband med kallelsen till årsmötet. För förslagets
antagande fordras minst 2/3 majoritet av avgivna röster. Röstning kan ej ske genom ombud.
§ 15 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen kan endast ske vid två på varandra följande årsmöten
varav det ena är ordinarie årsmöte. Förslag om upplösning insändes till styrelsen minst 6
veckor före årsmötet. Meddelande om förslaget och styrelsens utlåtande ska ske i samband
med kallelsen till årsmötet. För förslagets antagande fordras minst 2/3 majoritet av avgivna
röster. Röstning kan ej ske genom ombud. Eventuella tillgångar ska överlämnas till
organisation eller organisationer med likartad målsättning och verksamhet.

