Föreningen för SUS – Kvinnoprojekt i Bangladesh

STADGAR
antagna vid årsmöte 1994-10-01
§ 1 NAMN
Föreningens namn är Föreningen för SUS – Kvinnoprojekt i Bangladesh.
SUS står för Sabalamby Unnayan Samity eller Selfreliance Development
Society.
§ 2 MÅLSÄTTNING
Föreningen för SUS är en ideell förening vars målsättning är:
-att stödja kvinno-och byutvecklingsprojektet SUS i Netrakona, Bangladesh samt
verksamheter som initieras av SUS. Stödåtgärdena till Bangladesh bygger på
ömsesidigt förtroende.
-att i Sverige bedriva informations- och insamlingsverksamhet till förmån för arbetet i
Bangladesh.
§ 3 MEDLEMSKAP
Var och en som vill verka för föreningens målsättning och som erlägger fastställd
medlemsavgift äger rätt att bli medlem.
§ 4 MEDLEMSAVGIFT
Årsmötet fastställer årligen medlemsavgift.
§ 5 ÅRSMÖTET
a) Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet., vilket hålls årligen före
april månads utgång.
b) Tid för årsmötet kungöres senast en månad i förväg. Årsmöteshandlingar,
eventuella motioner och styrelseförslag skall utsändas till medlemmarna senast en
vecka före årsmötet.
c) Motioner skall vara insända till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.
d) Vid årsmötet äger alla medlemmar rösträtt. Röstning genom ombud är ej tillåten.
e) Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1) Mötets stadgeenliga utlysande.
2) Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt
revisionsberättelse. Med verksamhetsår avses budgetår 1/1 – 31/12.
3) Beslut om ansvarsfrihet.
4) Fastställande av medlemsavgift.
5) Eventuella motioner och styrelseförslag.
6) Val av styrelse, ordförande, två revisorer samt andra funktionärer.

§ 6 STYRELSE
Föreningens förvaltning handhas av en styrelse bestående av minst 5 och högst 10
ledamöter, valda för ett år i taget. Ordförande bör vara en kvinna. Förutom ordförande
konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas
med enkel majoritet. Vid lika röstetal fäller ordförandes röst utslaget. Föreningens firma
tecknas av ordförande och kassör var för sig. För alla utbetalningar till Bangladesh
fordras beslut av styrelsen.
§ 7 MEDLEMSMÖTE
Styrelsen kallar till föreningsmöte vid behov eller då minst en femtedel av medlemmarna
så begär. Kallelse med angivande av ärenden skall utsändas minst två veckor före
medlemsmötet.
§8 STADGEÄNDRING
Förändringar av dessa stadgar kan endast ske med 2/3 majoritet av avgivna röster vid
två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Förslag till
ändring skall kungöras enligt § 5 och § 7.
§9 UPPLÖSNING
Upplösning av föreningen kan endast ske med 2/3 majoritet av avgivna röster vid två på
varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmöte.
Förslag till ändring skall kungöras enligt § 5 och § 7. Vid upplösning skall alla tillgångar i
enlighet med föreningens målsättning överföras till SUS i Bangladesh.
§ 10 BESLUT
Beslut vid årsmöte och föreningsmöte fattas med enkel majoritet med undantag för § 8
och 9. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval, då lottdragning
avgör.
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