Ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck.

FÖRENINGSSTADGAR1.
§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime. Föreningen har sitt
säte i Stockholm.

§ 2 Syfte och målsättning
Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) är en politiskt och religiöst obunden
sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Organisationen
vänder sig främst till flickor, kvinnor och unga män som är utsatta för eller berörda av hedersrelaterat
våld i Sverige. GAPF kan samarbeta med alla organisationer, myndigheter och politiska partier som
delar GAPFs värdegrund och som tillämpar demokratiska arbetsformer. GAPF sätter alltid individens
rättigheter före kulturers och religiösa samfunds traditioner, regler och lagar.
GAPFs värdegrund bygger på svensk lagstiftning, FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna
(1948) och FN:s Konvention om barnets rättigheter (1989).
GAPFs verksamhet baseras på tre områden;
•
stödverksamhet,
utbildningsinsatser,
•
•

opinionsbildning.

GAPF målsättning är att:
Skapa möjligheter till ett socialt liv för kvinnor och ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld
•
•

•
•

•
•

1

och förtryck i Sverige.
Hjälpa personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på kvinnor och
flickor.
Upplysa invandrarkvinnor och -ungdomar om sina rättigheter.
Uppmuntra och stötta invandrarkvinnor och invandrarungdomar till ett aktivt deltagande i
samhällets demokratiska processer.
Förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.
Synliggöra utsattas situation i samhället och att ställa krav på makthavare att samhället ska
ta sitt fulla ansvar.

Antagna vid andra läsning på extra årsmöte 2018-06-05.
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§3 Föreningens verksamhet kan omfatta
•

Bedriva externt finansierade projekt som syftar till att fullfölja föreningens målsättningar

•

Stödverksamhet för enskilda utsatta.
Stödja proffesionella aktörer som kommer i kontakt med målgrupperna.
Medvetandegöra problematiken hos enskilda utsatta grupper.

•
•
•

•
•

•
•
•

Främja samarbete och relationer med andra organisationer i Sverige samt andra grupper
som arbetar med kvinnors och barns rättigheter både nationellt och internationellt.
Utbildning, kursverksamhet och seminarieverksamhet.
Opinionsbildande verksamhet kring hedersrelaterat våld och förtryck, social utsatthet i
invandrargrupper och brottsofferstöd.
Kunskapsbank och samverkanspart för myndigheter, föreningar och organisationer.
Erfarenhetsutbyte och samarbete med andra föreningar.
Forum som sprider kunskap och erfarenheter om hedersrelaterat våld till myndigheter och
politiker.

§ 4 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla enskilda individer från 15 års ålder. En medlem ska dela föreningens
målsättning, följa dess stadgar samt betala medlemsavgiften. Betalande medlem har rösträtt på
årsmötet. Medlemsavgiften beslutas på årsmötet och löper per kalenderår.

§ 5 Årsmöten
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Årsmötet ska hållas 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 närvaro vid årsmötet.

Senast två veckor före årsmötet 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.
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Närvarande medlemmar som har erlagt medlemsavgiften för det innevarande verksamhetsåret har
rösträtt 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.

Årsmötet öppnas
Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.
4.
5.

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, för mötet.
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordningen

6.
7.
8.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
Revisionsberättelse

9.
10.
11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fråga om arvoden för det nya verksamhetsåret
Fastställande av medlemsavgiften

12.
13.

Anmälan om budget för det kommande verksamhetsåret
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen samt val av:
a. Organisationens ordförande

14.
15.

b. Ledamöter i styrelsen och eventuella suppleanter
Val av revisorer, varav en ska vara en auktoriserad revisor.
Val av revisorssuppleanter

16.
17.
18.

Val av valberedning
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Övriga frågor

19.

Årsmötets avslutande

Styrelsens konstituerande möte, som ska protokollföras, genomförs snarast efter årsmötet.

§ 6 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan hållas efter beslut av styrelsen eller efter krav från revisorerna eller när minst 1/3
av medlemmarna kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Extra årsmöte får hållas
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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.

§ 7 Styrelse
Styrelsen leder organisationens verksamhet i enlighet med dess stadgar och årsmötets beslut.
Styrelsen består av minst fem och högst tio personer.
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter.
Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsen utser vid sitt konstituerande möte vice ordförande, kassör, sekreterare samt behöriga
firmatecknare.
Val av styrelse sker vid varje årsmöte med hälften av antalet ledamöter för en tid om två år.
Eventuellt behov av suppleanter ska beaktas.
Fyllnadsval kan förrättas av årsmötet med en reglering av tiden för uppdraget i förhållande till
mandatperioden för den styrelsemedlem som ersätts.
Styrelseledamot kan efter skriftlig begäran entledigas från sitt uppdrag. Innan en kassör entledigas
ska räkenskaperna granskas av revisorerna.
Styrelsen ska verkställa av årsmötets beslut samt presentera en verksamhetsberättelse och ekonomisk
redovisning för varje verksamhetsår. Den ekonomiska redovisningen avslutas per kalenderår.

§ 8 Revision
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas årligen av revisorer utsedda av
årsmötet, varav minst en revisor ska vara auktoriserad.
Protokoll, räkenskaper, kvitton och bokslut ska överlämnas till revisorerna för granskning senast sex
veckor före årsmötet.
Vid årsmötet skall revisionsberättelsen läggas fram för medlemmarna i föreningen.

§ 9 Lokalverksamhet
Organisationen kan företrädas av representanter på en annan ort i landet än vid organisationens
säte i Stockholm. En sådan representation ska beslutas av styrelsen.
Styrelsen utser de lokala representanterna för en period om två år.
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Styrelsen tar beslut och leder aktiviteter i samarbete med lokala representationen på orten. Lokala
aktiviteter administreras och genomförs av kansliets personal i Stockholm med stöd av volontärer på
orten.
Lokala representanter ska vara maximalt tre medlemmar med följande roller;
1.
En person vars huvudsakliga uppdrag är att vara kontaktperson med organisationens kansli
i Stockholm,
2.
3.

en yngre person som har som primär uppgift att engagera ungdomar i organisationens
kärnfrågor, och
en person som har till uppgift att representera GAPF i bland annat lokal media.

§ 10 Medlemsavgiften,
Avgiften ska betalas under januari månad. Nya medlemmar erlägger medlemsavgiften vid inträdet.
Medlemsavgifter som betalas från och med den första oktober gäller som full betalning för det
efterkommande kalenderåret.
Medlem mellan femton och tjugofem år betalar halv medlemsavgift.
Beträffande medlemsavgift kan styrelsen fatta beslut om undantag vid enskilda särskilt ömmande fall.

§ 11 Verksamhetsåret
Föreningens verksamhetsår tillika räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Rösträtt
Vid årsmöte har varje betalande medlem en röst.
Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 13 Beslutsfattande
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Omröstning
sker öppet. Vid val sker sluten omröstning då så begärs.
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begärt detta.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som årsmötets ordförande
biträder. Vid personval vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är
ansvarig, inte heller vid val av revisor.
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§ 14 Uteslutning
Medlem som skadar organisationen, bryter mot föreningens stadgar eller mot beslut som
organisationen fattat eller på annat sätt agerar på sätt som uppenbart strider mot organisationens
värdegrund, mål eller intressen kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Medlem äger
rätt att yttra sig över skälen till ett sådant förslag till beslut innan det slutgiltigt fastställs.

§ 15 Stadgeändring
Ändring av stadgarna kan genomföras först efter beslut i två på varandra följande möten, varav ett
ska vara ett ordinarie årsmöte.

§ 16 Upplösning
Organisationens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande
årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte.
Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, ska tillgångarna fördelas till organisationer eller
föreningar med liknande målsättning som GAPF. Det sista mötet beslutar om fördelning av medel
efter förslag av styrelsen.
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