LIBERIA DUJAR ASSOCIATION
Stadgar antagna på årsmöte 20-08-2013
§1

Föreningens namn
Föreningens namn är LIBERIA DUJAR ASSOCIATION
Föreningen är grundad av Lois Sörensen-Hemgren 930527

§2

Föreningens säte
Föreningens har sitt säte i Stockholm.

§3

Målsättning
Liberia Dujar Association är en religiöst och politiskt obunden ideell förening med syfte:
Att arbeta för att utbildning av hög kvalité blir tillgänglig för alla barn och unga i Liberia
Att öka medvetenhet om HIV/AIDS, jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati
Att arbeta för att LDA Liberia blir en hållbar och självförsörjande organisation
Att i Sverige informera om Liberia, dess kultur och samhälle

§4

Medlemskap
Varje enskild person eller familj med intresse att stödja och/eller verka för föreningens
målsättning kan bli medlem.
Varje medlem äger en röst.
Medlem som inte betalar sin medlemsavgift eller motverkar föreningens verksamhet
kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmöte.

§5

Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet.

§6

Årsmötet
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
Årsmöte hålls före utgången av november månad på plats som styrelsen beslutar.
Beslut fattas genom öppen omröstning såvida inte någon valberättigad deltagare annat
begär.

§7

Kallelse till årsmöte
Styrelsen kallar till årsmöte senast 14 dagar före årsmötet.
Kallelse sker genom Föreningens hemsida och i föreningens medlemsbrev.
I kallelsen skall anges tid och plats för stämman samt information om hur medlemmar
kan få del av årsmöteshandlingarna.

§8

Motioner
Medlem kan genom motion lämna förslag rörande föreningens verksamhet till beslut på
årsmöte.
Medlemsmotion till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 september.
Medlemsmotion med styrelsens yttranden samt styrelseförslag som skall behandlas vid
årsmötet skall finnas disponibla för medlemmarna på föreningens hemsida senast 7
dagar före årsmötet.

§9

Dagordning vid årsmöte
För ordinarie årsmöte gäller följande fasta punkter:
1.
Mötets öppnande
2.
Fastställande av röstlängd
3.
Mötets behöriga utlysande
4.
Fastställande av dagordningen
5.
Val av mötesfunktionärer
6.
Föredragande av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
7.
Föredragande av revisionsberättelse
8.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9.
Behandling av stadgeenligt inkomna motioner
10. Val av styrelse
11. Val av revisor
12. Val av valberedning
13. Fastställande av verksamhetsplan och budget
14. Fastställande av medlemsavgift
15. Mötets avslutning.

§ 10 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan kallas av styrelsen eller när revisor eller minst en tiondel av
föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan skall avfattas
skriftligen och innehålla skälen för begäran.
Vid extra årsmöte får beslut endast fattas för de frågor som föranlett mötet och som
upptagits på dagordningen.
§ 11 Styrelse
Styrelsen är ansvarig för föreningens verksamhet och förvaltning.
Styrelsen skall bestå av ordföranden och minst fem ordinarie ledamöter vilka väljs på
årsmötet. Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare.
Mandatperioden för ordförande är ett år.
Mandatperioden för ordinarie ledamot är två år. Val skall göras på sådant sätt att två
ledamöter är sittande och två ledamöter valbara per verksamhetsår.
Styrelsen är beslutsmässig då, efter kallelse till samtliga ledamöter, ordföranden samt
minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.

Beslut inom styrelsen avgörs genom öppen omröstning och enkel majoritet.
Ordförandens röst är utslagsgivande.
§ 12 Ekonomi
Föreningens verksamhetsår är 1Juli – 30 Juni
Föreningens tillgångar utgörs av medlemsavgifter, insamlade medel och donationer.
Administrativa kostnader får för varje verksamhetsår högst utgöra 25% av inkomna
medel.
Övriga tillgångar skall insättas på speciella fondkonton vars hela avkastning skall
fördelas till projektverksamheten.
Firmatecknare utses av styrelsen, och åtminstone två ska var en del av styrelsen
Bemyndigande att teckna löpande bank- och postgiroärenden beslutas av styrelsen.
Föreningen står under granskning av auktoriserad eller godkänd revisor som utses av
årsmötet för ett år i taget.
§ 13 Ändring av stadgar
Förändring av föreningens stadgar skall beslutas på två av varandra följande
medlemsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
§ 14 Föreningens upplösande
Beslut om föreningens upplösande skall beslutas på två av varandra följande
medlemsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
Beslutet skall innehålla anvisningar om fördelning av kvarstående medel.
Mottagare av dessa medel skall vara projekt eller organisationer som motsvarar
föreningens syfte.

