Stadgar Non-Violence Project Scandinavia
Stadgar efter revidering vid ordinarie föreningsstämma den 11
september 2019 samt bekräftade vid extra föreningsstämma 201912-04
§1
Namn och säte
Föreningens namn är The Non-Violence Project Scandinavia. Föreningen har sitt
säte i Stockholm.
§2
Föreningens ändamål
Föreningen är ideell och har till uppgift att genom aktivt deltagande i den
allmänna debatten skapa medvetenhet nationellt och internationellt om behovet
av icke-våld och konfliktlösning, samt vara ett forum för skapande av utbildning i
världen.
§3
Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, skall vara kalenderår.
§4
Medlemskap
Medlemskapet träder i kraft när fastställda avgifter är betalda.
Medlem som inte har fullgjort sina skyldigheter mot föreningen och inte lojalt
följt föreningens beslut och stadgar, kan av årsmötet eller extra årsmöte
uteslutas ur föreningen.
§5
Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, medlemsmötet och styrelsen.
§6
Styrelse
Föreningens styrelse består av ordförande och minst 2 ordinarie ledamöter,
samt eventuella ersättare. Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare och
eventuella övriga ledamöter som föreningen anser sig behöva. Styrelsen är
beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarade. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner
det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.
Styrelsen är det högsta beslutande organet då årsmötet inte är samlat. Styrelsen
ansvarar för föreningens förvaltning under löpande år och skall kalla till
årsmöte, inkalla till extra årsmöte och medlemsmöte. Styrelsen ska verkställa av
årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och
föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste
räkenskapsåret.
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Styrelsen bildar och upplöser kommittéer och arbetsutskott samt kan adjungera
ledamot till styrelsen. Adjungerad ledamot saknar rösträtt.
§7
Firmateckning och attesträtt
Föreningens firma tecknas av ordföranden och regionchef var för sig.
Föreningens bank- och pg-konton tecknas av ordföranden, regionchef och
kassören var för sig.
§8
Avgifter
Medlemsavgiftens storlek och övriga avgifter beslutas av årsmötet eller extra
årsmöte.
§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas inom 6 månader efter verksamhetsårets slut.
Kallelse till årsmötet skall skickas ut senast 2 veckor före årsmötet.
Motioner till årsmötet innevarande år skall ha inkommit till styrelsen senast 1
vecka innan årsmötet.
Dagordning för ordinarie årsmöte:
 Val av ordförande
 Val av mötessekreterare
 Upprättande av förtäckning över närvarande medlemmar
 Fastställande av dagordning
 Val av två justerare, tillika rösträknare
 Frågan om årsmötet har utlysts i behörig ordning
 Styrelsens årsberättelse
 Revisionsberättelse
 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 Beslut om eventuell medlemsavgifts och eventuellt annan avgifts storlek
för innevarande år
 Behandling av i rätt tid inkomna motioner och styrelsens propositioner
 Val av ordförande
 Val av styrelseledamöter
 Val av revisor
 Övriga frågor
 Årsmötet avslutas
§ 11 Medlemsmöte
Styrelsen kan kalla till medlemsmöte på eget initiativ eller då minst 20 % av
medlemmarna begär det. Kallelsen skall skickas ut med e-post senast två veckor
före mötet. Medlemsmötet är inte beslutsmässigt i frågor av årsmötets karaktär.
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§ 12 Extra årsmöte
På skriftlig begäran av minst 20 % av antalet medlemmar eller av styrelsen eller
av revisor skall styrelsen kalla till extra årsmöte. Kallelse skall skickas ut minst
10 dagar i förväg och innehålla uppgift om det eller de ärenden som är anledning
till mötet. Beslut i andra frågor än de som tagits upp i kallelsen får inte fattas på
extra årsmöte.
§ 13 Röstning
Vid röstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordföranden, dock
sker avgörandet vid val genom lottning Val sker med sluten omröstning om det
finns fler kandidater till de poster som skall tillsättas. Övrig röstning är öppen
såvida inte sluten omröstning begärs.
§ 14 Revision
För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses en
revisor/lekmannarevisor.
Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast 14
dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisor till – eller avstyrka
ansvarsfrihet till styrelsen.
§ 15 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas vid två efter varandra följande
årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte eller vid ett årsmöte med
kvalificerad majoritet (minst 2/3 av rösterna).
§ 16 Föreningens upplösning
Beslut om upplösning av föreningen fattas vid två efter varandra följande möten,
varav ett årsmöte. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar fördelas enligt
styrelsebeslut.
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