STADGAR FÖR FEMINISTISKT INITIATIV ENKÖPING
Antagna vid årsmötet 2017-03-19

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Feministiskt Initiativ Enköping

§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Enköping

§ 3 Föreningens syfte och mål
Feministiskt initiativ Enköpings syfte är att på demokratiskt politisk väg undanröja könsdiskriminering,
rasism, och heteronormativitet. Feministiskt initiativ Enköping erkänner alla köns olika villkor och
erfarenheter och strävar efter att skapa solidaritet och föra det feministiska arbetet vidare mot ett
samhälle där alla har samma möjligheter att leva ett fullödigt liv. Feministiskt initiativ Enköping vill
skapa koalitioner och samarbete mellan olika feministiska inriktningar och perspektiv. Orättvisor och
förtryck som bygger på kön, sexualitet, föreställningar om ras/etnicitet, funktionalitet, klass,
tro/religion, könsuttryck, könsidentitet och ålder ska motverkas. Feministiskt initiativ arbetar för en
politik som bygger på en feministisk analys där frågor om hur olika maktstrukturer samverkar med den
rådande könsmaktsordningen är utgångspunkten. Feministiskt initiativ Enköping ska arbeta för ett
jämlikt maktförhållande mellan stad och land.

§ 4 Medlemskap
Föreningen är en avdelning under Feministiskt initiativ. Person boende i Enköpings kommun och som
vill verka i enlighet med Feministiskt initiativ Enköpings stadgar och Feministiskt initiativs plattform,
har fyllt tretton år, inte tidigare blivit utesluten ur Feministiskt initiativ samt har betalat årlig
medlemsavgift i Feministiskt initiativ beviljas medlemskap i Feministiskt initiativ Enköping.

§ 5 Medlems uteslutning eller utträde
Uteslutning eller utträde regleras i stadgar för Feministiskt initiativ.

§ 6 Beslut
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika antal röstetal fastställs beslut genom lottning. Annan
ordning gäller revisorsnämnd, stadgar och föreningens upplösning (enligt § 9, § 14 och § 15). Votering
vid personval genomförs med sluten omröstning.

§ 7 Medlemsmöten
Medlemsmöten skall hållas minst fyra (4) gånger per år, eller oftare om medlemsmöte eller styrelsen
så beslutar. På första medlemsmötet efter årsmötet ska en verksamhetsplan med budget för året
presenteras. Platsen för medlemsmötet ska väljas med hänsyn till medlemmarnas tillgänglighet och
bör inte hållas på samma plats som tidigare möte för att motverka centralisering till den största
tätorten.

§ 8 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och max nio (9) ledamöter. Ledamöter väljs för ett (1) år i taget av
årsmötet. Styrelsen ska bestå av en ordförande, en sekreterare och en kassör samt övriga ledamöter.
Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal fastställs beslutet genom lottning. Styrelsen
sammanträder minst sex (6) ggr per år, eller när så erfordras eller när minst två (2) ledamöter begär
detta.
Styrelsen har till uppgift att:
•
•
•
•

Ansvara för beslut som föreningsmötena fattar också genomförs.
Ansvara för administrationen, ekonomin och leda det politiska och folkbildande arbetet.
Sammankalla till medlemsmöten minst fyra (4) ggr per år eller när så erfordras.
Förbereda de frågor som ska diskuteras på ett medlemsmöte.

Styrelsen har rätt att vid behov knyta till sig personer för särskilt uppdrag/särskilda uppgifter.

§ 9 Revisorsnämnden
På årsmötet väljs en revisorsnämnd bestående av två (2) ledamöter. Nämnden har att
granska styrelsen förvaltningen och räkenskapsår. Revisorsnämnden ska verkställa revision samt avge
revisionsberättelse till årsmötet. Ledamöter väljs för ett (1) år i taget. Revisorerna måste vara eniga i
beslut som fattas.

§ 10 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår 1 januari – 31 december.

§ 11 Firmatecknare
Firmatecknare är föreningens ordförande gemensamt med kassör.

§ 12 Årsmöte
Föreningens högsta organ är årsmötet. Årsmötet ska hållas senast före mars månads utgång.
Information om datum för årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast åtta (8) veckor före
årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet. Skriftlig kallelse till
årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Möteshandlingar ska
vara medlemmarna tillhanda senast åtta (8) dagar före årsmötet. Med möteshandlingar avses bl.a.
verksamhetsberättelse, bokslut, valberedningens förslag och eventuella motioner och propositioner.
Rösträtt på årsmötet har den som är medlem senast 30 dagar innan årsmötet och närvarar vid
årsmötet. Val av valberedning. Valberedningen ska bestå av minst två (2) personer varav en
sammankallande. Valberedningsledamöterna väljs på ett (1) år.

På årsmötet ska följande punkter behandlas:
• Fastställande av röstlängd
• Frågan om föreningsmötet är utlyst enligt stadgarna
• Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet
• Fastställande av mötesordning
• Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret
• Revisorsnämndens berättelse
• Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
• Val av styrelseordförande
• Val av övriga ordinarie styrelseledamöter
• Val av eventuella ersättare
• Val av revisorer
• Val av valberedning
• Behandling av inkomna motioner
• Behandling av eventuella propositioner
• Övriga frågor

§ 13 Extra årsmöte
Styrelsen äger rätt att sammankalla till extra årsmöte om styrelsens majoritet anser det påkallat eller
om hälften av medlemmarna lämnar in skriftlig begäran eller om en enig revisorsnämnd begär detta.
Kallelse till extra årsmöte sker genom skriftlig kallelse senast fyra (4) veckor före extra årsmötet.

§ 14 Stadgeändring
För ändring av dessa stadga krävs att ändringsförslaget biträds med minst två tredjedelar av rösterna
vid årsmöte.

§ 15 Upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, och att förslaget vid
sista årsmötet biträds med minst två tredjedelar av avgivna röster. Vid det senare tillfället ska beslut
om hur föreningens tillgångar ska fördelas. Föreningens tillgångar får inte fördelas bland
medlemmarna. Föreningens tillgångar ska fördelas till verksamma föreningar med liknande ändamål
som denna. Som grund för fördelning ligger majoritetsbeslut, enkel majoritet, vid årsmötet.

