Mälardalens Kvinnolobby
– ideell förening Stadgar antagna vid extrainsatt årsmöte 2012-10-22
§ 1. Ändamål.
Värdegrund: Internationell förståelse, systerskap, framtidstro och gränsöverskridande samarbete
Detta är vi:
Mälardalens Kvinnolobby – ideell förening – är en partipolitiskt och religiöst obunden förening
som vill verka för ett jämställt och demokratiskt samhälle där kvinnor och män har samma
rättigheter och skyldigheter. Föreningen vill verka för att ett jämställdhetsperspektiv ska
integreras på alla nivåer i arbetsliv och samhälle och i alla politiska, ekonomiska och sociala
sammanhang.

Vi vill:
Mälardalens Kvinnolobby – ideell förening - vill bejaka och öka kvinnors intresse för och kunskap
i samhällsfrågor. Föreningen vill också fungera som ett kunskapsnätverk och en lobbyorganisation, samt anordna seminarier, vara remissinstans och ett forum för debatt i aktuella
samhällsfrågor.

§ 2. Säte.
Föreningen har sitt säte i Västerås.
§ 3. Organisation.
Föreningen är medlem i paraplyorganisationen Sveriges Kvinnolobby.
§ 4. Medlemskap.
Föreningen är öppen för alla kvinnor som vill stötta föreningens syfte och medlem kan
vara privatperson, företag, organisation eller nätverk.
§ 5. Styrelse.
Ledning och förvaltning av föreningens verksamhet utövas av en styrelse bestående av
minst 5 och högst 9 ledamöter, som alla utses av årsmötet. Utöver ordföranden, som
väljs av årsmötet, konstituerar styrelsen sig själv vid sitt första sammanträde,
och utser vice ordförande, sekreterare och kassör samt kan inom sig bilda arbetsutskott.
Vid första årsmötet väljs ordförande och hälften av övriga ledamöter på två år och resten
på ett år för att växelvis avgång skall tillämpas. Där efter omfattar alla mandatperioder
två år.
§ 6. Styrelsens sammanträden.
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig om
halva antalet ledamöter, dock minst tre är närvarande. Ordföranden har utslagsröst vid
lika röstetal. Vid styrelsemöte skall föras protokoll, som justeras av ordföranden och en
vid mötet utsedd justerare.
§ 7. Styrelsens uppgift.
Styrelsens uppgift är att
-ansvara för föreningens verksamhet och förvaltning i enlighet med de riktlinjer som
fastställts av årsmötet
-att verka för finansiering av föreningens verksamhet

-att till årsmötet lämna verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna årets
verksamhet.
§ 8. Räkenskaper.
Föreningens räkenskaper skall föras i enlighet med bokföringslagens bestämmelser.
Räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 9. Revision.
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet en
revisor och en suppleant. Senast två månader efter räkenskapsårets utgång skall
styrelsen överlämna verksamhetsberättelse och räkenskaper till revisorerna, som
därefter inom en månad skall avge revisionsberättelse.
§ 10. Årsmötet
Årsmötet är högsta beslutande organ i föreningen och ordinarie årsmöte hålls senast 1
maj varje år. Extra årsmöte hålls när styrelsen så beslutar eller när minst en fjärdedel
av medlemmarna skriftligen så begär. Styrelsen beslutar om tid och plats för årsmötet.
Kallelse till årsmötet skall utsändas till medlemmarna minst 14 dagar före mötet.
Kallelse till extra årsmöte skall ske minst 7 dagar före mötet. Röstberättigad vid
årsmöte är varje medlem, som erlagt årsavgiften.
På årsmötet behandlas
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
årsmötesprotokollet.
3. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Revisionsberättelse.
6. Fastställande av resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av ordförande.
9. Val av övriga ledamöter.
10. Val av revisorer.
11. Val av valberedning.
12. Fastställande av medlemsavgift.
13. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet.
14. Inkomna motioner.
15. Andra ärenden som ankommer på årsmötet.
§ 11. Stadgeändring.
Stadgeändring kan ske med enkel majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar
vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.
Beslut om stadgeändring träder i kraft omedelbart efter det andra mötets avlutande.
§ 12. Avveckling.
Beslut om avveckling, delning eller sammanslagning skall fattas av två på varandra
följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Föreningens tillgångar
skall vid avveckling realiseras och behållningen doneras till en stipendiefond för
kvinnor.

