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Stadgar
§1

Föreningens ändamål

Kvinnohuset i Örebro ska verka för kvinnors frigörelse på samhällets alla nivåer genom en
kvinnosolidarisk föreningsverksamhet. Det sker genom att verka mot mäns våld mot kvinnor
och barn, såsom psykisk och fysisk misshandel, sexuella övergrepp och trakasserier,
pornografi, prostitution, handel med kvinnor och barn för sexuella ändamål, våldtäkt,
hedersrelaterat våld och förtryck, våld mot personer som identifierar sig som kvinnor, våld
mot kvinnor i samkönade relationer, könsstympning, incest och surrogatmödraskap.
Föreningens uppgift är att:
 Driva skyddat boende
 Ge stöd till kvinnor och barn
 Samverka med stödjande aktörer i samhället
 Synliggöra kvinnors erfarenheter och kunskaper inom föreningens
verksamhetsområde
 Driva opinion mot och sprida information om mäns våld mot kvinnor och barn

§2

Kvinnohuset i Örebro

är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

§3

Medlemskap

Medlemskap beviljas kvinnor som ansluter sig till föreningens ändamål och betalat
medlemsavgiften under verksamhetsåret, 1/1 – 31/12.
Medlem som allvarligt bryter mot föreningens ändamål kan uteslutas. Beslut fattas av
styrelsen. Beslutet kan skriftligen överklagas till nästkommande årsmöte och måste
inkomma senast två månader före årsmötet.

§4

Medlemsmöte

Alla medlemmar kallas till medlemsmöte minst en gång per år utöver årsmötet.

§5

Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls varje år senast 31 mars.
Verksamhetsåret är 1/1 – 31/12.
1 Kallelse

Kallelse till årsmötet ska skickas till samtliga medlemmar senast två månader före mötet.

2 Extra årsmöte

a) Styrelsen kan kalla till extra möte om så erfordras. Om revisorerna eller minst 1/3 av
medlemmarna så begär, ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Kallelse ska då sändas minst en
månad i förväg.
b) Extra årsmöte kan endast behandla för mötet angivna ärende.
3 Årsmöteshandlingar

Dagordning och övriga årsmöteshandlingar ska skickas till medlemmarna två veckor i förväg.
4 Rösträtt

a) Vid omröstning har varje styrelseledamot och medlem en röst.
b) Styrelseledamot har inte rätt att rösta i fråga om ansvarsfrihet.
c) Röstning genom ombud är inte tillåtet.
d) Rösträtt har den som under senaste verksamhetsåret betalat medlemsavgift, före den
31/12
e) Röstkort delas ut till röstberättigad medlem i samband med registrering vid årsmötet.
5 Omröstning

a) Beslut fattas genom öppen omröstning, med röstkort, med enkel majoritet. Vid lika
röstetal har ordförande utslagsröst.
b) Sluten omröstning ska ske om någon begär det.
c) Vid personval ska sluten omröstning tillämpas. Vid lika röstetal avgörs genom lottning.
6 Protokoll

Protokoll från årsmötet ska justeras inom en månad från den dag årsmötet ägde rum.

§6

Dagordning vid årsmöte

Vid årsmötet ska följande ärenden och val förekomma;
1. Årsmötets öppnande
2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
3. Val av årsmötesfunktionärer
o ordförande
o sekreterare
o två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
o två rösträknare
4. Fastställande av dagordning
5. Upprop och fastställande av röstlängd
6. Styrelsens ekonomiska redovisning och verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet
9. Stadgeändring
10. Motioner
11. Frågor som har väckts av styrelsen
12. Val av styrelse
År 1: Val av ordförande för två år

Val av två ledamöter för två år
År 2: Val av kassör för två år
Val av tre ledamöter för två år
13. Val av två revisorer och två revisorsersättare för ett år
14. Val av valberedningen till nästa årsmöte, tre ledamöter varav en sammankallande
15. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår
16. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsår samt fastställande
av beloppsgräns för teckningsrätt
17. Arvoden till styrelse och revisorer
18. Årsmötets avslutning
§7
Revisorer
Revisorernas uppgift är att granska föreningens verksamhet och räkenskaper samt att avge
revisionsberättelse till årsmötet.
Revisionsberättelsen ska sändas till medlemmarna med övriga årsmöteshandlingar.
§8
Styrelse
Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmötena. Den ska i överensstämmelse
med stadgarna och med av årsmötet fattade beslut leda föreningens verksamhet.
Styrelsen består av sju (7) ledamöter.
Anställd personal kan inte väljas till styrelseuppdrag.
1 Kallelse

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst 4 gånger per år. Den är beslutför
när minst fem ledamöter är närvarande.
2 Omröstning

a) Vid omröstning har varje ledamot en röst.
b) Alla beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
c) Anställd, som är adjungerad till styrelsen, har inte rösträtt men yttrande- och förslagsrätt
i alla frågor. Detsamma gäller ideellt verksamma.
3 Personalanställning

Verksamhetschef anställer personal på Kvinnohuset i samråd med styrelsen.
4 Firmatecknare och fullmakter

a) Styrelsen utser de personer som har rätt att teckna föreningens firma. Firman ska
tecknas av minst två personer, varav den ena är ordförande eller kassör.
b) Styrelsen utser de personer som har fullmakt att teckna föreningens plusgiro,
bankmedel och värdeförsändelser. Teckningsrätten ska gälla minst två i förening vid
belopp överstigande det belopp som styrelsen fastställer.

§9

Ideell verksamhet

Föreningen värnar om ideell verksamhet som ett viktigt inslag i Kvinnohusets arbete när det
gäller skyddat boende, stödinsatser och opinions- och informationsarbete. Medlem som
deltar i den ideella verksamheten ska iaktta tystnadsplikt.

§ 10

Motioner

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.
Motioner ska tillsammans med styrelsens utlåtanden sändas till medlemmarna senast två
veckor före årsmötet.

§ 11

Stadgeändring

Ändring av föreningens stadgar kan endast ske på föreningens årsmöte. Beslut fattas med
minst två tredjedelars majoritet. Förslag till ändring kan väckas av styrelsen eller genom
motion.
Antagen stadgeändring gäller omedelbart när det gäller val av styrelse. Övriga
stadgeändringar gäller efter det att protokollet från årsmötet är justerat.

§ 12

Föreningens upplösning

Föreningen kan upplösas genom beslut av två på varandra följande årsmöten. Minst två
tredjedelar av de närvarande medlemmarna måste vara eniga om beslutet. Eventuella medel
ska vid det sista årsmötet doneras till annan kvinnojour.

