Föreningsstadgar för Riksorganisationen GAPF
- Glöm Aldrig Pela och Fadime –
Antagna 2017-03-26

§ 1 Namn
Föreningens namn är Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime
§ 2 Form och säte
Föreningen är en ideell och partipolitiskt samt religiöst obunden förening med säte i
Stockholm.
§ 3 Syfte och målsättning
Föreningen ska:
● Förebygga hedersrelaterat våld och förtryck via upplysande aktiviteter.
● Skapa möjligheter till ett socialt liv för kvinnor och ungdomar utsatta för
hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige.
● Individuellt hjälpa personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, med fokus
på kvinnor och flickor.
● Göra invandrarkvinnor och -ungdomar bekanta med sina rättigheter.
● Hjälpa invandrarkvinnor och -ungdomar att integreras inom olika områden i det
svenska samhället, och att uppmuntra invandrarkvinnor och -ungdomar till ett aktivt
deltagande i samhällets demokratiska processer.
● Främja samarbetet och relationerna med andra kulturella och sociala organ i Sverige
samt andra grupper som sysslar med kvinnors och barns rättigheter både nationellt
och internationellt.
● Synliggöra utsattas situation i samhället och att ställa krav på makthavare att
samhället ska ta sitt fulla ansvar.
§4 Föreningens verksamhet kan omfatta exempelvis:
● Stödverksamhet för enskilda utsatta
● Arbete kring medvetandegörande av problematik hos enskilda utsatta grupper
● Opinionsbildande verksamhet kring intresseområdet hedersrelaterat våld och
förtryck, social utsatthet i invandrargrupper och brottsofferstöd
● Utbildning och kursverksamhet, i synnerlighet för politiker och myndighetspersoner
● Seminarieverksamhet med utomstående intresserade
● Utbyte och samarbete med andra föreningar inom fältet
● Kunskapsbank och samverkanspart för myndigheter och andra liknande föreningar
och organisationer
● Ett forum som sprider kunskap och erfarenheter om hedersrelaterat våld till/för
myndigheter och politiker som kommer i kontakt med utsatta grupper eller på annat
sätt berörs av ansvaret för offer för hedersrelaterat våld.
● Bedrivande av externt finansierade projekt som syftar på att fullfölja föreningens
målsättningar
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● Annan därmed förenlig och jämförbar verksamhet kring målgruppen
§ 5 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla från 15 års ålder som delar föreningens målsättning samt är
beredd att följa dess stadgar och har betalt medlemsavgiften. Betalande medlem har rösträtt
på medlems- och årsmöte. Medlemsavgift skall löpa per kalenderår och storleken på
medlemsavgiften beslutas på föreningens årsmöte.
§ 6 Årsmöten
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls senast i april månad varje år.
Kallelse till årsmöte ska sändas ut per e-post till medlemmarna, samt publiceras på
föreningens hemsida senast åtta veckor före årsmötet och innehålla följande uppgifter:
● tid och plats för årsmötet
● sista inlämningsdatum för motioner
● sista dag att anmäla planerad närvaro vid årsmötet
Senast två veckor före årsstämman ska medlemmarna erhålla förslag till dagordning,
styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse, förslag
till verksamhetsplan och valberedningens förslag, motioner och styrelsens yttranden över
motionerna, samt styrelsens förslag.
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsmöte ska inge en motion till styrelsen
senast sex veckor före årsmöte.
Närvarande medlemmar, som har erlagt årsavgift för innevarande verksamhetsåret, har
röst- och beslutanderätt på årsmötet. Röstning sker öppet såvida årsmötet ej beslutar att
sluten omröstning ska ske.
Som årsmötets beslut gäller den mening som de flesta enar sig om eller, vid lika röstetal,
den mening som mötesordföranden biträder. Vid lika röstetal i sluten omröstning avgörs
frågan genom lottning.
Ledamöter i föreningsstyrelsen får ej delta i beslut som gäller ansvarsfrihet för styrelsen
eller val av revisorer.
Dagordning för årsmötet skall i tillämpliga delar omfatta:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Föreningens ordförande öppnar årsmöte
Val av ordförande för årsmöte
Val av sekreterare för årsmöte
Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare, för årsmötesprotokollet
Fråga om godkännande av kallelse till årsmötet
Fråga om godkännande av dagordningen
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7) Behandling av styrelsens årsberättelse och ekonomiska redovisning för det
gångna året
8) Redogörelse av revisorernas berättelse
9) Fråga om godkännande av styrelse- och revisionsberättelserna
10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Fråga om arvoden för det nya verksamhetsåret
12) Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsåret
13) Behandling av motioner
14) Val av styrelse
a. Val av föreningsordförande
b. Val av vice föreningsordförande
c. Val av kassör
d. Val av övriga ledamöter
15) Val av revisor/revisorer
16) Val av valberedning
17) Årsmötet avslutas
§ 7 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan hållas efter beslut av styrelsen eller efter krav från revisorerna. Extra
årsmöte får hållas tidigast en månad efter ordinarie årsmöte. Kallelse till extra årsmöte ska
sändas ut senast tre veckor före mötet. Endast ärenden som upptas i kallelsen får
behandlas.
§ 8 Medlemsmöten
Medlemsmöten skall hållas årligen och till dessa möten välkomnas samtliga medlemmar i
föreningen. Information till medlemmar i föreningen skall ske löpande via elektronisk post.
Förslag och annan information från föreningens medlemmar samlas in elektroniskt av
föreningens ordförande.
§ 9 Styrelse
Val av styrelse sker med hälften av antalet ledamöter vid varje årsmöte, för en tid om 2 år.
Föreningsordförande och kassör skall inte väljas på samma årsmöte. Som
övergångsbestämmelse tillämpas, att vid årsmötet 2013 väljs halva styrelsen på 1 år och
halva styrelsen på 2 år. Fyllnadsval kan förrättas av årsmötet med en reglering av tiden för
uppdraget i förhållande till mandatperiod för den styrelsemedlem som ersätts genom
fyllnadsval.
Styrelsen beslutar över löpande frågor och är underställd medlems- och årsmöte. En
majoritet av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig.
Styrelsen består av minst 5 personer, alla ordinarie ledamöter. Styrelsen utser inom sig en
sekreterare samt firmatecknare.
Styrelseledamot kan efter skriftlig begäran entledigas från sitt uppdrag. Beslut om
entledigande kan fattas av extra inkallad eller ordinarie årsstämma eller, om det inte gäller
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firmatecknare, av styrelsen. Innan kassör entledigas måste räkenskaperna granskas av
revisorerna.
Styrelsen skall verkställa av årsstämman fattade beslut samt skriva en verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning varje år. Den ekonomiska redovisningen avslutas per
kalenderår.
§ 10 Revision
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av revisor, utsedd av
årsmötet. Extern revisor kan uppdragas denna granskning, om behov av extern revision
påkallats av särskilda omständigheter som uppmärksammas av styrelsemedlem eller villkor
för externt finansierade projekt.
Protokoll, räkenskaper, kvitton och bokslut ska överlämnas till revisorerna för granskning
senast 6 veckor före årsmötet. Vid årsmötet skall revisionsberättelsen läggas fram för
medlemmarna i föreningen.
§ 11 Lokalverksamhet
Där medlemmar finns representerade, och intresse finns för rollen som lokal kontaktperson,
kan lokala aktiviteter anordnas med stöd av Riksföreningen.
Sådan lokalsektion är en del av riksföreningen. Riksföreningen för register över
lokalsektionerna med adresser, kontaktpersoner och lokalsektionerna redovisar lokal
verksamhet i form av en verksamhetsberättelse till föreningen årsvis, senast 31 januari
nästkommande kalenderår. Lokalsektioner som önskar hålla egna bankkonton kan erhålla
lokala konton under föreningens bankavtal.
Kontaktpersonerna kan få visst ekonomiskt bidrag för lokal verksamhet från föreningen.
Medel till aktiviteter skall ansökas hos riksföreningens styrelse.
§ 12 Årsavgiften,
Avgiften skall betalas under januari månad. Nya medlemmar erlägger årsavgiften vid
inträdet. Medlemsavgifter som betalas under de tre sista månaderna av året gäller som full
betalning för kommande kalenderår. Beträffande medlemsavgift kan styrelsen ta beslut om
undantag vid enskilda särskilt ömmande fall. Medlemsavgiften beslutas vid ordinarie
årsmöte.
§ 13 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår tillika räkenskapsår är kalenderår.
§ 14 Uteslutning
Medlem som klart bryter mot föreningens stadgar eller målsättning, eller motarbetar
föreningens syften, kan av styrelsen uteslutas. Beslut om uteslutning gäller med omedelbar
verkan, men beslutet kan prövas av nästa årsmöte.
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§ 15 Omröstning
Vid styrelsemöten, årsmöten eller medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal
avgör föreningsordförandens röst.
§ 16 Stadgeändring
För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten,
varav ett ordinarie årsmöte.
§ 17 Upplösning
Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande
medlemsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall
tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det sista
mötet beslutar om fördelning av medel.
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