Agera Värmland - stadgar
1 Kap. Om Agera Värmland
§ 1 Syfte
Mom. 1

Föreningens namn är Agera Värmland (Agera). Geografiskt
verksamhetsområde omfattar Värmlands län.

Mom. 2

Föreningens ändamål är att verka för de mänskliga
rättigheterna samt att demokratins idéer blir vägledande inom
samhällets alla områden.
Föreningens arbete ska utgå från och verka för idén om alla
människors lika värde, rättigheter och värdighet samt ett
samhälle fritt från diskriminering och hot mot våra
demokratiska värden.

Mom. 4

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är från den 1
januari till 31 december.

§ 2 Värdegrund
Mom. 1

Agera är partipolitiskt och religiöst obunden.

Mom. 2

Agera värnar ett inkluderande förhållningssätt med respekt för
jämställdhet, jämlikhet, mångfald och alla människors lika
värde.

§ 3 Medlemskap
Mom. 1

Medlemskap kan beviljas nedanstående under förutsättning att
de delar Ageras värdegrund:
−
−
−
−

myndigheter
organisationer
företag
och andra som vill bedriva och stödja
brottsförebyggande verksamhet
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Mom. 2

Beslut om att ansöka om medlemskap ska vara fattat av
sökande organisations styrelse alternativt i enlighet med andra
hos organisationen gällande regler.

Mom. 3

Beslut om att bevilja medlemskap i Agera Värmland fattas av
styrelsen.

§ 4 Årsavgift
Mom. 1

Medlem erlägger senast den 30 april den av föreningen
beslutade årsavgiften.

Mom. 2

Årsavgift fastställs enligt följande principer:
Kronor/invånare
− kommuner
Fast avgift:
− övriga myndigheter
− organisationer
− andra som vill bedriva och stödja brottsförebyggande
verksamhet

Mom. 3

Ny medlem erlägger årsavgift omedelbart efter godkänt
inträde. Årsavgift erläggs nästkommande verksamhetsår i det
fall medlemskap beviljas under årets sista kvartal.

§ 5 Utträde och uteslutning
Mom. 1

Medlem har rätt att träda ur Agera Värmland. Beslut därom ska
fattas av organisationens styrelse alternativt i enlighet med
andra hos organisationen gällande regler.

Mom. 2

Medlem som önskar utträda är skyldig att betala årsavgift för
det verksamhetsår då anmälan om utträde sker.

Mom. 3

Medlem kan uteslutas om den:
− trots påminnelse inte erlagt årsavgift,
− bryter mot stadgarna,
− uppenbart motarbetar föreningens verksamhet eller
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−

Mom. 4

i övrigt agerar så att föreningens intresse och
anseende allvarligt skadas.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Innan fråga om sådan
åtgärd avgörs ska företrädare för medlem ges tillfälle att yttra
sig.

2 Kap. Årsmöte
§ 1 Kallelse och handlingar
Mom. 1

Årsmöte ska hållas innan mars månads utgång.

Mom. 2

Skriftlig kallelse till årsmöte ska senast åtta (8) veckor före
årsmötet sändas till1:
− Medlemmar
− Ombud till årsmötet, i den mån de anmälts till
föreningen
− Styrelsens ledamöter
− Valberedningens ledamöter samt
− Revisorerna

Mom. 3

Föredragningslista med samtliga till årsmötet hörande
handlingar ska senast två (2) veckor före årsmötet sändas till de
i § 1 Mom 2 angivna mottagarna.

§ 2 Föredragningslista
Vid årsmöte behandlas:
1.
2.
3.
4.

mötets öppnande
val av mötesordförande
val av mötessekreterare
val av två (2) personer att jämte mötesordförande
justera protokollet samt agera rösträknare
5. godkännande av dagordning
6. fastställande av röstlängd
7. årsmötets behöriga utlysande
8. verksamhetsberättelse
9. revisionsberättelse
10. fastställande av resultat- och balansräkning

1

”Sändas till” ska tolkas teknikneutralt
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11. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen
12. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. fastställande av ersättningar till styrelse och revisorer
14. fastställande av årsavgift
15. fastställande av budget och verksamhetsplan
16. behandling av inkomna förslag från medlemmar och
styrelsens förslag
17. fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare
18. val av föreningens ordförande samt vice ordförande
19. val av styrelseledamöter och ersättare
20. val av revisorer och ersättare
21. val av valberedning
22. mötets avslutande

§ 3 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
Mom. 1

Medlem äger rätt att utse ett (1) ombud vilket innehar en röst
på årsmötet. Medlem kan ej överlåta rösträtten.

Mom. 2

Ombud till årsmötet ska vara utsett av
medlemsorganisationens styrelse alternativt i enlighet med
andra hos organisationen gällande regler.

Mom. 3

Följande har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid årsmötet
− Ombuden
− Styrelsens ledamöter
− Valberedningens ledamöter
− Revisorerna

Mom. 4

Ageras anställda samt mötespresidiet har närvaro- och
yttranderätt vid årsmötet

Mom. 5

Stödmedlem har närvarorätt vid årsmötet.

§ 4 Förslag till årsmötet

Mom. 1

Förslag som medlem vill få behandlat på årsmötet ska vara
styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet.

Mom. 2

Förslag från medlem ska vara behandlat av
medlemsorganisationens styrelse alternativt i enlighet med
andra hos organisationen gällande regler
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§ 5 Offentlighet
Mom. 1

Årsmötet är inte offentligt. Styrelsen äger dock rätt att besluta
om inbjudan av andra än de angivna i § 3 Mom. 3-5.

§ 6 Beslut
Mom. 1

Årsmötet är beslutsfört med närvarande ombud

Mom. 2

Omröstning sker öppet om inte annat beslutas

Mom. 3

Personval sker slutet om inte annat enhälligt beslutas

Mom. 4

Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges i dessa
stadgar

Mom. 5

Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande
biträder

Mom. 6

Lika röstetal i personval avgörs genom lottning

§ 7 Protokoll
Mom. 1

I protokoll från årsmöte ska, utöver protokoll över punkter
enligt § 2, följande nedtecknas
− Beslut
− Lagda, ej återtagna yrkanden
− Protokollsanteckningar och reservationer

Mom. 2

Protokollet ska justeras av mötets ordförande och sekreterare
samt två (2) ombud som av årsmötet utsetts till justerare.

Mom. 3

Protokollet ska senast fyra (4) veckor efter årsmötet sändas till
de i § 1 Mom 2 angivna mottagarna.

§ 8 Extra årsmöte
Mom. 1

Extra årsmöte ska hållas om någon av följande så begär
− Revisorerna
− Styrelsen
− Minst hälften av medlemmarna

Mom. 2

Extra årsmöte ska hållas inom fem (5) veckor från det begäran
inkom till styrelsen
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Mom. 3

Kallelse ska senast två (2) veckor innan det extra årsmötet
sändas till de i § 1 Mom 2 angivna mottagarna.

Mom. 4

Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som upptagits i
kallelsen

3 Kap. Valfrågor
§ 1 Nomineringsrätt
Mom. 1

Rätt att nominera till förtroendeposter har
− Medlem
− Ledamot i valberedningen

Mom. 2

Nomineringar från medlem ska behandlas av
medlemsorganisationens styrelse alternativt i enlighet med
andra hos organisationen gällande regler.

Mom. 3

Nomineringar ska inkomma till valberedningen senast fyra (4)
veckor före årsmötet

Mom. 4

Samtliga är valbara till Agera Värmlands styrelse.

§ 2 Valberedning
Mom. 1

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en (1)
ordförande

Mom. 2

Valberedningen ska bereda samtliga val som företas av
årsmötet utom val av valberedning

Mom. 3

Valberedningens förslag med motivering till årsmötet ska vara
färdigställt senast två (2) veckor före årsmötet och tillsammans
med övriga till årsmötet hörande handlingar sändas till de i 2
kap. § 1 Mom 2 angivna mottagarna.

Mom. 4

Valberedningen arbetar efter instruktion som fastställs av
årsmötet.
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§ 3 Valordning
Mom. 1

För att förklaras vald krävs att ha fått mer än hälften av de
avgivna rösterna

Mom. 2

Vid personval där fler än två kandidater är valbara ska alltid fler
röstomgångar förrättas om ingen uppnår mer än hälften av
närvarande röster

Mom. 3

Tjänstgöringsordning för ersättare bestäms om tillämpligt av
röstetal

Mom. 4

Om § 3 Mom. 3 ej är tillämpligt föreslår valberedningen en
tjänstgöringsordning för ersättare som ska fastställas av
årsmötet

4 Kap. Styrelsen
§ 1 Uppgift
Mom. 1

Styrelsen ansvarar inför årsmötet för Ageras verksamhet,
organisation och förvaltning

Mom. 2

Styrelsen bereder årsmötets beslut, med undantag för de
frågor som enligt stadgan bereds av valberedning eller
revisorer

Mom. 3

Styrelsen ska under årets sista kvartal besluta om preliminär
budget och verksamhetsplan för nästkommande år.

§ 2 Sammansättning
Mom. 1

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt minst tre
(3) och högst fem (5) ledamöter samt minst en (1) och högst tre
(3) ersättare.

Mom. 2

Ordföranden, vice ordförande och övriga styrelseledamöter
väljs för två (2) år och avgår växelvis med halva antalet varje år.
Ordförande och vice ordförande ska avgå växelvis.

Mom. 3

Ersättare väljs på ett (1) år.

Mom. 4

Ordföranden, vice ordförande och övriga ledamöter kan inneha
uppdraget högst tre mandatperioder i sträck.
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§ 3 Kallelse och handlingar
Mom. 1

Kallelse till styrelsens sammanträde ska senast två (2) veckor
före sammanträde sändas till
− Styrelsens ledamöter
− Revisorer
− Verksamhetschef/personalrepresentant

Mom. 2

Föredragningslista med samtliga till sammanträdet hörande
handlingar ska senast en (1) vecka innan sändas till de i § 3
Mom 1 angivna mottagarna.

Mom. 3

Föredragningslista bereds av verkställande utskottet (VU) enligt
§ 7 Mom. 2. Ledamot som önskar lyfta en fråga ska anmäla
detta minst tio (10) dagar före sammanträdet

§ 4 Protokoll
Mom. 1

Protokollet ska justeras av mötets ordförande, sekreterare
samt en (1) ledamot som av styrelsen utsetts till justerare.

Mom. 2

Protokollet ska senast två (2) veckor efter styrelsemötet sändas
till de i § 3 Mom 1 angivna mottagarna.

§ 5 Närvaro- och yttranderätt
Mom. 1

Valberedning samt revisorer äger närvaro- och yttranderätt
efter adjungering av styrelsen.

Mom. 2

Verksamhetschef har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid
styrelsens sammanträden. Vid frånvaro av verksamhetschef
äger av verksamhetschefen utsedd personalrepresentant
närvaro- och yttranderätt. I avsaknad av verksamhetschef äger
av kansliet utsedd personalrepresentant närvaro- och
yttranderätt.

§ 6 Beslut
Mom. 1

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är
närvarande, varav minst en är ordförande eller vice ordförande

Mom. 2

Beslut fattas med enkel majoritet.

Mom. 3

Vid lika röstetal har Ageras ordförande utslagsröst och i dennes
frånvaro vice ordförande.
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§ 7 Verkställande utskott
Mom. 1

Presidiet samt, om tillämpligt, verksamhetschef utgör VU.

Mom. 2

VU innehar mandat i enlighet med av styrelsen årligen
fastställd arbets- och delegationsordning.

5 Kap. Personal och ekonomi
§ 1 Personal
Mom. 1

Verksamhetschef anställer och entledigar personal i enlighet
med av styrelsen årligen fastställd arbets- och
delegationsordning.

Mom. 2

Vid avsaknad av verksamhetschef anställer och entledigar
styrelsen, eller den styrelsen utser, personal.

§ 2 Firmatecknare
Mom. 1

Styrelsen utser firmatecknare.

Mom. 2

Agera Värmlands firma tecknas av två i förening.

Mom. 3

Agera Värmlands firma enligt löpande räkning kan tecknas av
enskild enligt beslut av styrelsen.

§ 3 Revision
Mom. 1

Årsmötet väljer två (2) revisorer samt en (1) revisorssuppleant

Mom. 2

Revisorernas uppdrag är att granska föreningens räkenskaper
och förvaltning samt till årsmötet avge yttrande över desamma

Mom. 3

Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast två (2)
veckor före årsmötet

AGERA Värmland – Ett Värmland för alla
Säterivägen 7 I 653 41 Karlstad I 054-18 05 80 I info@ageravarmland.se I ageravarmland.se I facebook.com/ageravarmland

6 Kap. Upplösning
§ 1 Upplösning
Mom. 1

Upplösning av föreningen ska beslutas av årsmötet och biträdas
av fyra femtedelar (4/5) delar av antalet medlemmars
företrädare.

Mom. 2

Detta beslut ska omfatta
− Att utse mottagare av föreningens tillgångar.
− För att säkerställa framtida historieforskning bör
arkivvårdande myndighet anmodas motta föreningens
handlingar.

7 Kap. Ändring och tolkning av styrdokument
§ 1 Ändring av stadgar
Mom. 1

Ändringar och tillägg beslutas på två på varandra följande
årsmöten och måste biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av
närvarande ombud.

Mom. 2

Ändringar och tillägg kan beslutas vid ett årsmöte och måste
biträdas av minst fyra femtedelar (4/5) av närvarande ombud.

§ 2 Tolkning av stadgar och andra styrdokument
Mom. 1

Tolkningsrätt av denna stadga tillkommer presidiet

Mom. 2

Styrelsen ska behandla fråga om stadgetolkning och äger rätt
att ändra tolkning gjord enligt § 2 Mom. 1

Mom. 3

Årsmötet ska behandla fråga om stadgetolkning och äger rätt
att ändra tolkning gjord enligt § 2 Mom. 2
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Stadgarna antagna vid interimsstyrelsens möte 1995-08-24
*) Tillägg i stadgarna, under §2 Medlemskap, antagna vid årsmötet 2000-09-21
*) Ändring i stadgarna, under §3 Verksamhetsår, §4 Föreningsmöten och §7 Årsavgift antagna vid årsmötet 2001-09-25
*)Ändring i stadgarna, under §4 Föreningsmöten Mom 2 antagna vi årsmötet 2012-03-29
Stadgerevidering i sin helhet, antagen vid årsmötet 2016-03-17
Stadgerevidering, antagen vid årsmötet 2017-03-16
Stadgerevidering, antagen vid årsmötet 2018-03-15
Stadgerevidering, antagen vid årsmötet 2019-03-14
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