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STADGAR YALLA SJÖBO 

 

§ 1 FÖRENINGENS NAMN OCH HEMVIST 

Föreningens namn är Yalla Sjöbo. Föreningen har sitt säte i Sjöbo, Sjöbo kommun, Skåne län. 

  

§ 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 

Föreningen är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Föreningen är öppen för alla oavsett kön, 

kulturell och nationell härkomst, ålder, religiös bakgrund, funktionsvariationer eller sexuell läggning. 

Föreningen verkar för att, i Sjöbo kommun, skapa och driva mötes- och marknadsplatser som stärker kvinnors 

möjligheter till arbete och utbildning samt inkludering och demokratisk påverkan i samhället. Ledord i föreningens 

verksamhet är samarbete och respekt. 

 

§ 3 VERKSAMHETS- OCH REDOVISNINGSÅR 

1 januari – 31 december 

  

§ 4 MEDLEMSKAP 

Alla som accepterar föreningens stadgar är välkomna som medlemmar. Enskilda personer, föreningar och firmor kan 

vara medlemmar. Medlemmar äger inte del i föreningens tillgångar och skulder.  

 

§ 5 MEDLEMSAVGIFT 

Medlemsavgift bestäms av årsmötet inför nästkommande kalenderår och betalas, på anmodan, till föreningens 

bankgirokonto. 

 

§ 6 UTESLUTNING AV MEDLEM 

Medlem som motverkar föreningens ändamål och verksamhet kan uteslutas. Styrelsen ska först diskutera situationen 

med medlemmen i fråga och medlemmen ska ges möjlighet att förklara sig. Därefter kan styrelsen besluta om 

uteslutning. Beslutet ska vara skriftligt och ska skickas till medlemmen inom tre dagar från beslutsdatum. I beslutet ska 

skälen för uteslutning redovisas.  

 

§ 7 STYRELSE 

Styrelsen planerar, beslutar och administrerar föreningens löpande verksamhet. Samtliga ordinarie styrelseledamöter 

och suppleanter ska vara medlemmar i föreningen. 

Styrelsen väljs av årsmötet och ska bestå av minst fem och maximalt sju ordinarie ledamöter; minst 50 % ska vara 

kvinnor. Ordinarie ledamot väljs på två år (men inför föreningens första verksamhetsår väljs hälften av de ordinarie 

ledamöterna på ett år). Styrelsen kan ha minst en och maximalt tre suppleanter; minst 50 % ska vara kvinnor. Suppleant 

väljs på ett år. 

Styrelsen har rätt adjungera en eller flera personer. Adjungerad person har förslags- och yttranderätt på styrelsemöte, 

men inte rätt att delta i beslut. 
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Styrelsen konstituerar sig under ett konstituerande möte direkt efter årsmötet och följande poster kan fördelas: 

ordförande, vice ordförande, kassör, vice kassör, sekreterare, vice sekreterare samt ledamöter med särskilda 

ansvarsområden. Styrelsen är beslutsför om minst tre styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstning avgör 

ordförandes röst. 

 

§ 8 FIRMATECKNARE 

Ordförande och kassör äger rätten att teckna föreningens firma, var och en för sig. 

 

§ 9 FÖRENINGSREVISOR 

För granskning av föreningens årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning utser ordinarie årsmöte en 

revisor, med en revisorssuppleant, för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte. Styrelsen ska lämna årsredovisningen till 

revisorn senast en månad före ordinarie årsmöte. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och 

verksamhetsberättelse. 

  

§ 10 ÅRSMÖTE 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ska hållas årligen i februari månad. Kallelse ska skickas till 

samtliga medlemmar med e-post senast två veckor före årsmötet. Medlemmar som inte har e-post kan få kallelsen på 

papper. 

Medlemsmotioner (t.ex. förslag om aktiviteter m.m.) ska vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före årsmötet. 

Årsmöteshandlingar och inkomna motioner ska läggas ut på föreningens hemsida senast en vecka före årsmötet. Alla 

medlemmar är röstberättigade på årsmötet med en röst per medlem. 

Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen om ett särskilt ärende behöver behandlas, vilket ska begäras skriftligen av 

styrelsen, revisor eller minst hälften av de röstberättigade medlemmarna. Kallelse till extra årsmöte ska skickas till 

samtliga medlemmar senast en vecka före mötet. I kallelsen ska de ärenden som föranleder det extra årsmötet särskilt 

anges. Alla medlemmar är röstberättigade på extra årsmötet med en röst per medlem. 

På ordinarie årsmöte ska följande finnas på dagordningen: 

Mötesformalia 

1. Årsmötet öppnas. 

2. Val av mötesordförande och protokollförare. 

3. Val av två justerare tillika rösträknare. 

4. Upprätta och godkänna röstlängd. 

5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgar. 

6. Fastställa dagordningen. 

Föregående verksamhetsår 

7. Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse. 

8. Revisorernas berättelse. 

9. Besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

10. Fråga om hantering av ekonomiskt överskott eller förlust. 
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Pågående verksamhetsår 

11. Styrelsens budget och verksamhetsplan. 

12. Motioner från föreningsmedlemmar. 

13. Fastställa verksamhetsplan. 

14. Fastställa medlemsavgift för nästkommande kalenderår. 

15. Val av 5–7 styrelseledamöter och 1–3 suppleanter. 

16. Val av 1 revisor och 1 suppleant. 

17. Val av 2 ledamöter i valberedningen, varav 1 sammankallande. 

18. Beslut om ersättningar till funktionärer. 

19. Övriga frågor. 

20. Årsmötet avslutas. 

Extra årsmöte ska inledas med punkterna 1–6 och därutöver får beslut endast fattas i de ärenden som angivits i 

kallelsen. 

 

§ 11 ÄNDRING AV STADGAR 

Stadgeändring kan beslutas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, med minst 2/3 av antalet 

avgivna röster. Såväl medlem som styrelse kan ge förslag till stadgeändring, i form av en motion till ordinarie årsmöte. 

 

§ 12 FÖRENINGENS UPPLÖSNING 

Beslut om föreningens upplösning kan endast tas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, med 

minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag om hur föreningens tillgångar/skulder ska fördelas ska diskuteras och 

protokollföras på bägge dessa årsmöten och slutliga beslut tas av det sista årsmötet. 

 

Sjöbo 2016-01-26 


