RIKSFÖRENINGEN STOPPA KVINNLIG KÖNSSTYPNING
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Reviderade 2016-07-16

1:1

2:1

2:2

3:1

§1 Föreningens Benämning
Föreningen är en ideell, politisk, och religiöst obunden Riksförening som
skall benämnas RISK STOPPA KVINNLIG KÖNSSTYPNING.
§2 Föreningens Ändamål
RISK s ändamål är att öka kunskap om kvinnlig könsstympning och
arbetar för att nå noll-tolerans på det smärtsamma ingreppet mot flickor
och kvinnor. Föreningen ska samla viljor och intressen i enlighet med
Barnkonventionen.
Sverige ratificerade 1990 FN: s Barnkonvention om barnets rättigheter.
I den står skrivet att traditionella sedvänjor som är skadliga för barns
hälsa ska avskaffas. Könsstympning av flickor är en sådan sedvänja.

§3 Föreningens uppgifter
Föreningens uppgifter är: Att
genomföra information, utbildning och sprida kunskap om KKS.
Att
ge kunskap om KKS och dess konsekvenser samt stöd till familjer
och anhöriga för att förhindra att KKS praktiseras.
Att
arbeta fram och utveckla metoder för att förebygga KKS
Att
i första hand bedriva sin verksamhet i Sverige
Att
samarbeta med institutioner, myndigheter och organisationer
lokalt, nationellt och internationellt.
Att
arbeta för att alla länder skall ratificera konventionen om
avskaffandet av alla former av kvinnlig könsstympning.
Att
på olika sätt och utifrån enskildas behov ge könsstympade flickor
och kvinnor samt familjer stöd, hjälp och råd så att
konsekvenserna av könsstympning kan minska.
Att
jobba för jämställdhet och empowerment
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§4 Medlem
Alla, oberoende av politisk eller religiös tillhörighet, som stödjer
föreningens Stadgar och ändamål är välkomna att ansöka om
medlemskap och detta gäller både privat personer, organisationer och
föreningar.

§5 Årsmöte
Årsmöte är föreningens högsta beslutande församling. Årsmötet hålls
senast under mars månad på plats som styrelse bestämmer. Kallelse till
årsmöte skall av styrelsen utfärdas senast sex veckor före ordinarie
årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande för årsmöte
2. Val av årsmötessekreterare
3. Justering av röstlängd
4. Val av justerare
5. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
6. Bokslut, verksamhetsberättelse jämte revisonernas utlåtande
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Verksamhetsplan och budget
9. Fastställande av årsavgift
10. Motioner och styrelsens förslag
11. Bestämmande av antal styrelseledamöter
12. Val av styrelsens ordförande
13. Val v övriga styrelseledamöter
14. Val av två revisorer jämt revisorssuppleant
15. Val av valberedning med två ledamöter varv en sammankallande
Alla fullvärdiga medlemmar som kallas till årsmöte har en röst
årsmötet är beslutfört med närvarande medlemmar
Beslut fattas med enkel majoritet såvida annat ej stadgas. Vid lika röster
har mötesordförande utslagsröst.
Varje stödjande medlemsorganisation berättigar till två(2) rösträtter
Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast fyra veckor före
årsmöte.
§6 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls nära styrelsen eller revisionerna finner att det är
nödvändigt eller när minst hälften av föreningens samtliga
röstberättigade medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till
styrelsen.
Kallelse till extra års möte skall skickas eller meddelas senaste fyra
veckor före mötet. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som
medlemmarna vill att mötet ska behandla.
På extra årsmötet får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.
extra årsmöte kan hållas tidigast en (1) månad efter ordinarie årsmöte.
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§7 Styrelse
Föreningen förvaltas och företräds av styrelsen. Styrelsen ansvarar för att
föreningens ändamål uppfylls och att föreningens stadgar i övrigt följs.
styrelsen väljs vid årsmötet.
Föreningens ordförande, väljs av årsmötet för mandatperioden två (2) år.
I övrigt avgående föreningens ordförande kan omväljas, dock högst två
gånger i följd.
Vid första styrelsemötet efter årsmötet skall styrelsen konstituera sig.
Detta styrelsemöte bör ligga i direkt anslutning till årsmötet.
Styrelsens ledamöter kan väljas på två år med växelvis avgång.
Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och övriga befattningshavare
som behövs.
Ordförande i RISK lokalavdelningar kan väljas in automatisk i styrelsen
Riks RISK.
Styrelsen ska förutom ordförande bestå av lägst sex (6) och högst tio (10)
ledamöter minst antal suppleanter bör vara två (2) enligt av årsmötet
fastställande tur ordning.
Om suppleanten deltar på ett styrelsemöte, men inte går in som ledamot i
annans ställe, har suppleanten ingen rösträtt.
Styrelsen kan vid behov inom sig eller från medlemmarna tillsätta ett
arbetsutskott samt i övrigt bilda kommitté och arbetsgrupper som verkar
under styrelsen.
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordförande. Om minst två
ledamöter så begär ska ordförande sammankalla styrelsen.
Styrelsen är beslutmässig när efter kallelse till samtliga ledamöter minst
hälften av dessa eller deras ersättare är närvarande.
Varje ledamot har en röst. Sakfrågor inom styrelsen avgörs genom öppen
omröstning, och enkel majoritet tillämpas.
ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.
Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll, vilket till riktigheten
bestyrkes av ordförande och den ledamot styrelsen därtill utser.
Vid tillsättning av styrelseledamöter strävar föreningen efter så bred
representation som möjligt beträffande mångfald, kön och ålder.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte
rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.
Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.
§8 Valberedning
Valberedning tillsätts av årsmötet. Mandat tiden är ett (1) år. Dess
uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse.
Medlemmar som inte är del av valberedningens förslag kan nomineras på
årsmötet av medlemmarna.
Valberedningen ska bestå av två ledamöter (oberoende av varandra),
varav en är sammankallande.
Valberedningen bör skicka namn på förslagna medlemmar till styrelsen
så att det går med i årsmötes handlingar.
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§9 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
Bank ärenden och uttag från plusgiro kan göras av firma tecknare var för
sig.
Firma tecknare får ej utan bemyndigande för föreningens räkning köpa
egendom eller företa medelsplacering i aktier, obligationer, ej heller
uppta eller bevilja lån.
§10 Räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sträcker sig från 1 januari
till 31 december.
§11 Redovisning
Styrelsen ska årligen och senast två månader före årsmöte avge
årsredovisning bestående av resultat och balansräkning jämt
förvaltningsberättelse avseende föregående räkenskapsår.
§12 Revisorer
På ordinarie årsmöte skall väljas revisorer samt en suppleant för tiden
fram till nästa ordinarie årsmöte.
Revisor tillstyrker/avstyrker ansvarsfrihet för styrelse.
Revisorns uppdrag kan avslutas i förtid av antingen en RIKS stämma eller
av revisorn själv genom eget utträde.
Om revisorn avgår frivilligt eller avsätts i förtid ska det anmälas
skriftligen till styrelsen.
Avgår samtliga revisorer före mandattidens utgång måste en extra
förenings stämma tillkallas inom 1 månad för val av nya revisorer.
Alla revisorer och revisors suppleanter har enligt lag tystnadsansplikt,
även efter mandattidens utgång.
§13 Utträde ur Riksföreningen
För medlemsföreningars utträde ur Riksföreningen krävs att
medlemsföreningen upplöses enligt vad som stadgas. (Riksföreningens
stadga).
Medlemsförening som uppenbart brutit mot vad som stadgas i § 2 kan
uteslutas vid årsmötet.
Riksföreningens styrelse kan utesluta medlemsföreningar, organisationer
och stödjande medlemmar som inte erlagt fastställd medlemsavgift inom
föreskriven tid.
§14 Uteslutning
Styrelse är skyldig att ingripa mot medlem som skadar föreningen.
En person som motarbetar föreningens verksamhet, ändamål och
uppenbarligen skadar föreningens intressen kan efter beslut av styrelsen
uteslutas som medlem ur föreningen.
Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att
yttra sig.
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§15 Stadgeändring
15:1 Fråga om ändring av RISKs stadgar ska väckas senast två månader före
årsmötet.
15:2 Beslut om ändringar av föreningens stadgar beslutas av årsmötet med två
tredjedels majoritet.
16:1

§16 Nedläggning av föreningen
Beslut om föreningens nedläggning beslutas av årsmöte med två
tredjedels majoritet. Finns tillgångar vid föreningens nedläggning skall
dessa skänkas i första hand till något ändamål som bedöms kunna främja
föreningens mål och i andra hand till något välgörande ändamål.
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