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STADGAR för TjejCompaniet antagna 2018-05-28

§1 Förening/Firma
TjejCompaniet är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden och som har sitt säte i Nacka
kommun.
§2 Värdegrund
Föreningens värdegrund utgår från Förenta Nationernas deklaration om de Mänskliga rättigheterna,
Barnkonventionen samt begreppet Social Hållbarhet.
§3 Syfte/ändamål
Föreningen ska verka för jämställdhet, jämlikhet och allas rätt till god hälsa och livskvalitet.
§4 Medlemskap
Den som delar värdegrunden enligt §2 och som vill stödja TjejCompaniets arbete kan bli medlem.
Både fysiska och juridiska personer samt organisationer kan bli medlemmar. Medlemskap beviljas av
styrelsen efter skriftlig ansökan. Medlemsavgift fastställs av Årsmötet. Varje medlem har en röst på
Årsmöte/Föreningsstämma.
§5. Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst fem och maximalt sju ordinarie ledamöter som ska vara medlemmar i
föreningen. Årsmötet väljer ordförande, övriga ledamöter, samt 2 suppleanter. Ordförande väljs varje år.
Mandattid för övriga ledamöter och suppleanter är två år. Första året väljs dock hälften av ledamöterna
och suppleanterna på ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Föreningens firma kan tecknas av styrelsen gemensamt och/eller av två styrelseledamöter i förening.
Styrelsen är högsta beslutande organ mellan föreningsstämmorna och dess uppgift är att:
a) leda föreningens arbete enligt §2 och §3.
b) ansvara för föreningens verksamhetsplanering och ekonomi
c) anordna årsmöte enligt stadgarna och verkställa årsmötets beslut
§6 Revisorer
Årsmötet väljer en Revisor och en Revisorsuppleant för ett år i taget. Revisor behöver ej vara medlem.
§7 Valberedning
En valberedning utses på årsmötet för en mandattid av ett år. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter
inom föreningen varav en är sammankallande.
§8 Styrelsemöte
Styrelsen sammanträder minst två gånger per år. Styrelsen är beslutsför när ordföranden, eller vid dennes
frånvaro vice ordförande, och minst hälften av styrelsens ordinarie ledamöter är närvarande. Vid lika
röstetal äger ordföranden utslagsröst. Suppleanter kan adjungeras till samtliga styrelsemöten, men dessa
har där endast yttranderätt och ingen rösträtt, utom när suppleant företräder ordinarie ledamot som är
frånvarande. Representant från verksamhet som drivs av TjejCompaniet ska adjungeras till minst ett
styrelsemöte per år. Kallelse med dagordning ska skickas ut till ledamöterna/berörda senast en vecka före
möte.
§9 Årsmöte/ordinarie föreningsstämma
Föreningens Årsmöte/ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast i april månad och är föreningens
högsta beslutande organ. Kallelse ska gå ut till alla medlemmar per brev eller e-post senast tre veckor före
mötet. Kallelsen ska åtföljas av dagordning, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning,
revisorernas berättelse samt eventuella motioner och propositioner. Motioner ska skickas till styrelsen
senast den sista februari. Beslut fattas som regel genom öppen omröstning med enkel majoritet. Vid lika
röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder. Röstning med fullmakt är tillåten endast för
make/maka/sambo el annan föreningsmedlem. Varje fullmaktsinnehavare får endast företräda en
frånvarande medlem.
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Årsmötets dagordning ska innehålla:
1 Mötet öppnas
2 Val av mötesordförande
3 Val av mötessekreterare
4 Fastställande av dagordning
5 Fråga om mötet kallats i behörig ordning
6 Val av två justerare, tillika rösträknare
7 Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
8 Revisionsberättelse
9 Fastställande av resultat- och balansräkning
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
11 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
12 Val av ordförande
13 Val av övriga styrelseledamöter
14 Val av styrelsesuppleanter
15 Val av revisor
16 Val av revisorsuppleant
17 Val av valberedning
18 Beslut om medlemsavgift för nästkommande år
19 Behandling av motioner och förslag från styrelsen
20 Mötet avslutas
§10 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte ska utlysas när ordföranden, styrelsen eller revisorn anser att det finns ett särskilt
behov. Kallelse med dagordning och bilagor ska skickas med brev eller e-post till alla medlemmar senast 1
vecka före mötet. Även medlemmar kan begära extra föreningsmöte, om deras antal motsvarar minst ¼del av alla medlemmar. Extra föreningsmöte kan endast ta beslut i frågor som angetts i kallelsen.
§11 Mötesprotokoll
Vid såväl styrelsemöte, årsmöte samt extra föreningsmöte skall föras protokoll, vilket skall ange de
närvarande, behandlade frågor, ställda yrkanden, fattade beslut och eventuella reservationer. Kopia av
protokoll från årsmöte och föreningsmöte ska skickas med e-post till samtliga medlemmar.
§12 Räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
§13 Föreningens tillgångar/bruk av intäkter
Föreningens tillgångar skall användas till föreningens verksamhet, projekt och upprätthållande av själva
föreningen samt användas för ändamål som tillgodoser föreningens intressen, syfte och mål. Redovisat
överskott skall föras över i ny räkning.
§14 Stadgeändring
Ändring av stadgarna avgörs med minst 2/3-dels majoritet på två på varandra följande föreningsmöten,
med minst en månads mellanrum, varav det första mötet ska vara ordinarie. Förslag till ändring av
stadgarna ska medfölja kallelsen. Beslut om ändring av stadgarna kan även ske av en enhällig
föreningsstämma där alla medlemmar är närvarande.
§15 Uteslutning/Utträde
Medlem som bryter mot stadgarna, mot fattade beslut eller som i övrigt motarbetar föreningens intressen,
syfte och mål, kan uteslutas omedelbart av styrelsen, vilket ska meddelas medlemmen skriftligt.
Utträde ur föreningen ska anmälas av medlem skriftligen till styrelsen, senast en månad före
räkenskapsårets slut. Utträde sker alltid vid utgången av ett räkenskapsår.
§16 Upplösning av föreningen
För upplösande av föreningen krävs att beslut fattas med minst ¾-dels majoritet. Beslutet ska fattas på två
på varandra följande föreningsstämmor varav det ena skall vara ordinarie föreningsstämma. Det ska vara
minst två månader mellan stämmorna. Hur föreningens tillgångar ska fördelas beslutas på samma sätt/vid
samma stämmor.

