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Stadgar för Kvinnojouren Borås

INLEDNING
Kvinnojouren Borås är en fristående ideell förening som under demokratiska former och ur
kvinnoperspektiv skall arbeta för alla människors lika värde.
Föreningens mål och verksamhet regleras av dessa stadgar.

§1

MÅL
Föreningen har som mål:
1. Att ge personer stöd i nödsituationer, vid våld i nära relation.
2. Att bedriva stödverksamhet och erbjuda skyddat boende.
3. Att informera om våld i nära relationer och dess orsaker.

§2

VERKSAMHET
För att uppnå de i föregående paragraf uppsatta målen skall föreningen:
•
•
•

§3

Bedriva stödverksamhet och erbjuda skyddat boende och stödsamtal.
Verka för förståelse för alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet,
tro, sexuell läggning eller funktionshinder.
Utbilda ideella jourkvinnor.

MEDLEMSKAP
• Medlemskap beviljas personer som antagit föreningens stadgar samt
betalat medlemsavgift.
STÖDJANDE MEDLEMSKAP
• Beviljas föreningar och företag. Stödmedlem är inte valbar till styrelsen
och har ingen rösträtt.
MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE
• Medlemskap i föreningen upphör om medlem skriftligt anmäler detta till
styrelsen, inte betalar medlemsavgift eller blir utesluten.

§4

MEDLEMSAVGIFT
Medlem skall årligen betala medlemsavgift med det av årsmötet fastställda
beloppet.

§5

VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhet skall sammanfalla med kalenderår.

§6

ORGANISATION
Föreningens verksamhet utövas av årsmötet samt av årsmötet vald styrelse.
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Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och är beslutsmässigt
med det antalet medlemmar som är närvarande.
Vid föreningens årsmöte har varje närvarande medlem som fyllt 18 år
yttrande- förslags- och rösträtt. Ombudsröstning medges inte.
Röstlängd vid årsmötet upprättas med hjälp av för dagen gällande
medlemsförteckning.
Röstning sker som regel öppet. Vid personval ska, vid behov, sluten
omröstning tillämpas.
I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så
begär och om årsmötet beslutar att så skall ske.
Som årsmötets beslut gäller den mening som får det högsta röstetalet. Vid
lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Till styrelse och valberedning är endast medlemmar i föreningen valbara.
Revisorer och dess suppleanter kan väljas även utanför föreningen.
§7

ORDINARIE ÅRSMÖTE
Föreningens ordinarie årsmöte hålls varje år före februari månads utgång.
Tid och plats för årsmötet fastställs av styrelsen.
Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen och skall ske per brev och/eller
annons i ortspressen minst 2 veckor före årsmötet.
Motioner och frågor till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda, senast till
januari månads styrelsemöte.
Handlingar som utgör underlag för årsmötets beslut skall finnas tillgängliga
på mötesplatsen senast 1 timme före utsatt tid för årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
• Mötets öppnande
• Justering av röstlängden
• Val av mötesordförande
• Styrelsens anmälan om protokollförare
• Val av två justerare tillika rösträknare
• Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
• Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning.
• Revisorernas berättelse.
• Fastställande av balans- och resultaträkning.
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. (I detta beslut får inte
styrelsens ledamöter rösta.)
• Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för
nästkommande år samt verksamhetsberättelse och budget för
innevarande år.
• Fastställande av medlemsavgift för nästföljande år.
• Val av
a) ordförande
b) ordinarie ledamöter samt ev. fyllnadsval
• Val av två revisorer samt suppleanter för dessa, för 1 år.
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•

Val av valberedning om 3 personer, varav en sammankallande, för att
förbereda de val som enligt valpunkterna ska förekomma vid
nästföljande årsmöte.
• Behandling av
a) motioner
b) frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
• Mötets avslutande.
Ev. reservationer till årsmötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligen
och behörigen undertecknad vara inlämnad till årsmötets ordförande innan
mötet avslutas.
§8

ÖVRIGA MÖTEN
Annat medlemsmöte än årsmöte bör hållas minst 2 gånger per år.

§9

EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte skall hållas
• Om styrelsen så beslutar
• Om revisorerna så begär
• Om 60 % av medlemmarna så begär
Begäran om extra årsmöte skall vara skriftligt och tillsändas styrelsen samt
innehålla uppgift om och underlag för de ärenden som skall tas upp till
behandling.
Extra årsmöte skall hållas inom 60 dagar räknat från den dag då begäran
om extra årsmöte inkom till styrelsen.
Tid och plats fastställs av styrelsen.
Kallelse till extra årsmöte utgår som till ordinarie årsmöte.
Vad gäller rösträtt, röstning, närvaro- och yttranderätt samt
möteshandlingars tillgänglighet före mötet, gäller samma bestämmelser som
vid årsmöte.

§ 10

STYRELSE
Förvaltningen av föreningens angelägenheter handläggs av den av årsmötet
valda styrelsen.
Styrelsen skall bestå av ordförande, 4 till 6 ledamöter varav en kassör.
Styrelsen konstituerar sig i övrigt själv.
Årsmötet väljer ordförande för 2 år, ordinarie ledamöter för 2 år. Vid behov
tillämpas fyllnadsval. Vid första val enligt denna stadga utses dock halva
antalet ledamöter.
Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordföranden, eller från av
ordföranden utsedd person, eller på begäran av revisorerna. Styrelsen skall
sammanträda minst 6 gånger per år.
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter + en är
närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening som majoriteten företräder. Vid lika
röstetal har sittande ordförande utslagsröst.
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En aktiv medlem i Tjejjouren Magnolia bör ingå i styrelsen, eller vara
adjungerad.
Styrelsen kan inom sig utse administrativt utskott. AU skall vid sina möten
föra beslutsprotokoll som skall tillställas styrelsen samt revisorerna.
Styrelsen kan inom eller utom sig tillsätta arbetsgrupper vilka svarar inför
styrelsen för sin verksamhet.
Styrelsen äger uppdra åt AU eller arbetsgrupp, att mellan styrelsens
sammanträden besluta i frågor av rutinkaraktär. Sådana beslut skall
konfirmeras av styrelsen.
Styrelsen kan till sina sammanträden adjungera verksamhetschef, anställda
och andra personer, som då får yttrande- och förslagsrätt.
Firmateckning och fullmakter
Styrelsen utser inom sig två personer som var för sig ges rätt att teckna
föreningens namn.
Den ene skall vara ordförande eller kassör.
Styrelsen utfärdar fullmakt till två personer som ges rätt att teckna
föreningens bankmedel och värdeförsändelser samt ansvarar för att beslut
om teckningsrätt och fullmakter utan dröjsmål meddelas vederbörande
inrättning genom justerat protokollsutdrag.
Styrelsen skall utöver vad som sägs på annan plats i dessa stadgar:
• Inom eller utom sig utse sekreterare
• Anställa och entlediga personal
• Bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet
• Verkställa av årsmötet fattade beslut
• Ansvara för föreningens tillgångar
• Avge årsredovisning till årsmötet
• I övrigt handlägga föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall ha sitt säte i Borås.
§ 11

JOURVERKSAMHET
Endast jourutbildad kvinnlig medlem äger rätt att delta i jourverksamhet och
skall då iaktta tystnadsplikt.

§ 11a

TJEJJOUREN MAGNOLIA
Tjejjouren Magnolia ger stöd via chatt och mail och vänder sig till
målgruppen tjejer 12 till 20 år. Medlem skall iaktta tystnadsplikt.

§ 12

RÄKENSKAPER OCH REVISION
Föreningens räkenskaper skall årligen per 31 december sammanföras i ett
fullständigt bokslut. Tillsammans med verksamhetsberättelsen skall
föreningens räkenskaper senast 30 dagar före årsmötet vara revisorerna
tillhanda för granskning.
Föreningens årsredovisning skall årligen granskas av årsmötets valda
revisorer.
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§ 13

STADGEÄNDRING
Förslag till ändring av föreningens stadgar skall behandlas av årsmötet.
Förslag till ändring kan väckas av styrelsen eller av enskild medlem och skall
handläggas som motion till årsmötet enligt § 7 punkt 2.
Ändring av stadgarna medges, om ¾ av de röstberättigade närvarande
medlemmarna så anser, eller om frågan uppnår enkel röstövervikt på två på
varandra följande möten, varav ett är årsmöte.

§ 14

UPPHÖRANDE
För att beslut om upphörande skall vara giltigt krävs att förslaget biträds av
minst ¾ av de i beslutet deltagande medlemmarna vid två på varandra
följande möten. Minst en månad skall förflyta mellan dessa möten och minst
det ena skall vara ordinarie årsmöte.
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