Kvinnor för Freds stadga 


§1 NAMN
Föreningens namn är Kvinnor för Fred (KFF).

§2 SÄTE
Kvinnor för Fred har sitt säte i Stockholm.

§3 FÖRENINGSFORM
Kvinnor för Fred är en ideell förening. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
KFF är en fredsförening med kvinnoperspektiv som grund.
KFF är en icke-hierarkisk organisation utan vald ordförande.
Föreningen samlar kvinnor i ett aktivt arbete för nedrustning och fred och samarbetar med  föreningar och organisationer som har samma mål. 

§4 ORGANISATION 
Kvinnor för Fred är en riksförening bestående av årsmöte, styrelse (Samla) och ett antal lokalföreningar, som var och en har sin egen styrelse.

§5 MÅL 
5.1 Kvinnor för Freds mål är en kärnvapen- och kärnkraftsfri värld. KFF kräver avveckling av alla typer av  kärnvapen och kärnkraft.

5.2 Kvinnor för Fred arbetar för nedrustning och kräver omställning av militär produktion till civil samhällsnyttig produktion. KFF säger nej till militär upprustning, även i rymden, och vapenspridning samt kräver stopp för svensk vapenexport. KFF vill motverka en militarisering av det civila samhället.

5.3 Kvinnor för Fred verkar för hushållning med jordens resurser och en rättvis fördelning av världens tillgångar. KFF tar avstånd från rovdrift och miljöförstöring.

5.4 Kvinnor för Fred arbetar för ett samhälle grundat på frihet, solidaritet, rättvisa och  jämställdhet - särskilt kvinnors och flickors mänskliga rättigheter - och fördömer alla former av förtryck. KFF kräver att FN:s Kvinno- och Barnkonventioner efterlevs samt att krigshandlingar såsom systematiska våldtäkter,  kvinnohandel och tortyr bedöms som krigsförbrytelser. 

5.5 Kvinnor för Fred arbetar för att öka kvinnors deltagande på alla beslutsnivåer i nationella, regionala och internationella institutioner för att förebygga, hantera och lösa konflikter i enlighet med FN:s Resolution 1325.

§6 LOKALGRUPPER
6.1 Kvinnor för Fred består av lokala grupper som arbetar utifrån gemensamma mål och gemensam stadga.

6.2 Varje lokalgrupper bestämmer själv innehållet och utformningen av sitt arbete inom ramen för Kvinnor för Freds mål och stadga.

6.3 Lokalgrupperna har rätt att ta ut en egen medlemsavgift (utöver den medlemsavgift som betalas till riksföreningen).

6.4 Lokalgrupperna skall informera Samla om sin verksamhet, kommande och pågående projekt, samt om uttalanden i lokalföreningens namn.

6.5 Om en lokalförening upphör tillfaller dess ekonomiska tillgångar riksföreningen.



§7 MEDLEMSKAP
7.1 Medlem i Kvinnor för Fred är den som har inbetalt av årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlemskapet innebär ställningstagande för KFFs mål.

7.2 Samla äger rätt att utesluta medlem som genom sitt handlande agerar i strid med Kvinnor för Freds mål eller som otillbörligt använt KFFs namn eller på annat sätt allvarligt skadar föreningen. För uteslutning krävs minst 2/3 majoritet bland Samla.

§8 AVGIFT
Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

§9 STYRELSE (Samla)
9.1 I Kvinnor för Freds styrelse, Samla, ingår valda representanter för lokalgrupper.
Även medlemmar, utan någon anknytning till en lokalgrupp, kan av årsmötet utses till Samla.

9.2 Samla skall bestå av minst sju medlemmar. Samla skall spegla medlemmarnas spridning i landet.

9.3 Samla är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

9.4 Samla har som främsta uppgift att bestämma riktlinjerna för föreningens arbete, sprida information till och mellan lokalgrupperna samt att inspirera till gemensamma aktioner nationellt och internationellt.

9.5 Samla utser inom sig mötesordförande och mötessekreterare. Samtliga medlemmar i Samla kan utses till mötesordförande/mötessekreterare.

9.6 Sammankallande till Samla utses vid varje möte.

9.7 Samla kan inom sig utse ett arbetsutskott (lilla Samla) samt kan delegera arbete till särskilda arbetsgrupper.

9.8 Uttalanden i riksföreningens namn skall godkännas av Samla.

9.9 Kvinnor för Fred, riks- eller lokalförening, kan söka ekonomiskt bidrag hos anslagsbeviljande myndighet eller annan bidragsgivande organisation. 
Lokalgrupperna skall informera Samla om sin avsikt att söka bidrag hos myndighet eller annan bidragsgivande organisation, som riksföreningen ansöker hos.

§10 VERKSAMHETS- och RÄKENSKAPSÅR
Kvinnor för Freds verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§11 ÅRSMÖTET
11.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas före april månads utgång. Årsmötet skall utlysas senast två månader i förväg.

11.2 Samtliga medlemmar har rätt att delta i årsmötet.

11.3 Frågor och förslag (motioner) skall vara Samla tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Motioner behandlas av Samla före årsmötet. 
Varje medlem äger rätt att till årsmötet insända motion. 
Motioner jämte Samlas yttrande, propositioner och årsmöteshandlingarna (verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, verksamhetsplan, budget samt valberedningens förslag till Samla) skall läggas ut på hemsidan senast två veckor före årsmötet. 

11.4 Vid årsmötet har samtliga närvarande medlemmar yttranderätt. Rösträtt har samtliga närvarande medlemmar som har betalt innevarande års medlemsavgift före den sista mars.

11.5 Årsmötet kan hållas på olika orter i landet.

11.6 Årsmötet väljer kassör och övriga medlemmar i Samla, firmatecknare och valberedning. 

11.7 Årsmötet väljer två revisorer, varav en auktoriserad och en lekmannarevisor med suppleant, för att granska räkenskaperna.

11.8 Årsmötet beslutar om förvaltningen av föreningens tillgångar.

11.9 Valberedningen har till uppgift att till årsmötet föreslå val av medlemmar i Samla, kassör, revisorer samt suppleant. Valberedningens förslag skall bifogas övriga årsmöteshandlingar.

11.10 För att årsmötet skall vara beslutsmässigt krävs att minst fem medlemmar förutom Samla är närvarande.

11.11 Dagordning för årsmötet 
    1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande 
3. Val av mötessekreterare 
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5. Fastställande av röstlängd
6. Fråga om stadgeenlig kallelse till årsmötet
7. Fastställande av dagordningen
8. Godkännande av verksamhetsberättelse
9. Godkännande av ekonomisk berättelse
10 Revisorernas berättelse 
11. Fråga om ansvarsfrihet för Samla
12. Behandling av förslag från Samla (propositioner).     (På aktuell dagordning skall dessa anges)
13. Behandling av motioner     (På aktuell dagordning skall dessa anges) 
14. Fastställande av verksamhetsplan
15. Fastställande av medlemsavgift
16. Fastställande av budget 
17. Fastställande av antal medlemmar i Samla
18. Val av kassör 
19. Val av övriga medlemmar i Samla 
20. Val av en auktoriserad revisor samt en lekmannarevisor med suppleant
21. Val av tre deltagare i valberedningen samt sammankallande 
22. Övriga frågor 
23. Mötets avslutande.  

§12 EXTRA ÅRSMÖTE
12.1 Extra årsmöte skall hållas om minst 20 medlemmar, Samla eller revisorerna begär det. 

12.2 Kallelse till extra årsmöte skall sändas till samtliga medlemmar fyra veckor före mötet.

12.3 På dagordningen till extra årsmötet skall upptas endast det ärende som ligger till grund för det extra årsmötet.

§13 STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING
13.1 En översyn av stadgarna skall ske med högst fem års mellanrum.

13.2 För en ändring av stadgarna krävs beslut med 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie.

13.3 För upplösning av föreningen Kvinnor för Fred krävs beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten,varav ett ordinarie. 

13.4 Stadgeändring eller upplösning av föreningen skall framgå av kallelsen till mötet.

13.5 Vid upplösning skall föreningens tillgångar användas på ett sätt som motsvarar föreningens mål. 
Årsmötet beslutar hur detta skall ske.
                                                                                                             
Stadga antagen vid Kvinnor för Freds Årsmöte den 22 april 2012


OBS! Stadgan skall godkännas vid ytterligare ett årsmöte, ordinarie eller extra årsmöte, för att vara gällande.

