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Stadgar för föreningen Alla Kvinnors Hus
Antagna vid årsmötet den 9 mars 2016
§ 1 Namn
Föreningens namn är Alla Kvinnors Hus.
§ 2 Ändamål
Alla Kvinnor Hus arbetar genom stöd och råd, skyddat boende samt information,
opinionsbildning och påverkan, för ett samhälle där ingen kvinna ska utsättas för våld, hot eller
sexuella övergrepp.
Alla Kvinnors Hus är en feministisk organisation och välkomnar alla som delar denna grundsyn
och vill stödja Alla Kvinnors Hus och inriktning. Alla Kvinnors Hus är en organisation som
bygger på en demokratisk grundsyn och medlemmarnas engagemang. Föreningen är partipolitiskt
obunden. Föreningen ska drivas utan vinstsyften och opåverkad av särintressen.
Föreningen ska driva och förvalta ett hus med skyddat boende samt kultur – utbildnings och
opinionsbildningsverksamhet i överensstämmelse med föreningens ändamål.
Alla Kvinnors Hus ska bedriva rådgivning i sociala och juridiska frågor relaterade till mäns våld
mot kvinnor och deras barn samt ge kvinnor stöd i akuta nödsituationer, såsom vid misshandel
och våldtäkt. Telefonjour och övernattningsmöjligheter för kvinnor utsatta för våld eller hot om
våld ska finnas. Alla Kvinnors Hus organiserar stöd- och samtalsgrupper. Alla Kvinnors Hus
arbetar för att utveckla metoder och arbetssätt inom sitt verksamhetsområde.
Föreningen ska bedriva opinionsbildande verksamhet i frågor om mäns våld mot kvinnor och
deras barn. Föreningen ska driva ett aktivt påverkansarbete för att förändra lagar, regler och
attityder, i enlighet med sitt övergripande mål (stycke 1, § 2). Alla Kvinnors Hus sprider kunskap
om mäns våld mot kvinnor och deras barn.
§ 3 Medlemmar
Medlem i föreningen Alla Kvinnors Hus är den som delar föreningens målsättning samt betalat
årlig medlemsavgift.
Medlem som skadar föreningens intressen kan av styrelsen uteslutas efter skriftlig delgivning.
Därvid ska angivas de skäl på vilka beslutet är grundat.
§ 4 Årsmöte
Årsmötet är föreningen Alla Kvinnors Hus högsta beslutande organ. Föreningens verksamhetsår
är perioden 1 januari - 31 december. Ordinarie årsmöte ska hållas senast under mars månad året
efter verksamhetsåret. Rösträtt har medlem som betalat föregående års medlemsavgift senast den
31 december och nytillkommen medlem som betalat innevarande års medlemsavgift. Rösträtt
ska utövas personligen. All omröstning sker öppet. Vid personval kan sluten omröstning begäras.
Kallelse till årsmötet ska utsändas av styrelsen senast sex veckor före årsmötet.
Motioner till årsmötet ska inlämnas till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Motionsrätt har
samtliga medlemmar. Propositionsrätt har styrelsen.
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Fullständiga handlingar, som utgörs av årsberättelse, ekonomisk berättelse, valberedningens
förslag, motioner och propositioner, skall finnas tillgängliga senast en vecka före årsmötet.
Årsmötet:
- väljer mötesordförande,
- väljer mötessekreterare och två justeringskvinnor,
- fastställer röstlängd
- behandlar frågan om mötets behöriga utlysande,
- behandlar verksamhetsberättelsen,
- behandlar föreningens resultaträkning och balansräkning för föregående verksamhetsår,
- prövar frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse,
- fastställer medlemsavgift för nästkommande år
- behandlar propositioner och motioner,
- väljer ordförande för föreningen,
- väljer kassör för föreningen,
- väljer övriga styrelseledamöter för föreningen,
- väljer valberedning till nästa årsmöte.
- väljer två revisorer, varav en auktoriserad, med suppleanter för föreningen
Extra årsmöte ska hållas om minst en tredjedel av medlemmarna begär det eller om styrelsen
kallar till det. Kallelse till extra årsmöte ska utsändas senast två veckor före mötet.
§ 5 Styrelsen
Styrelsen är föreningens högsta verkställande organ och leder föreningens verksamhet mellan
årsmötena. Styrelsen är ansvarig inför årsmötet.
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör samt 4 till 8 övriga ledamöter. Styrelsen
väljs bland medlemmar i föreningen Alla Kvinnors Hus. Posten som ordförande och kassör väljs
växelvis på två år. Av övriga ledamöter väljs hälften växelvis vartannat år.
Styrelsen upprättar resultaträkning, balansräkning samt verksamhetsberättelse. Dessa granskas av
revisorerna i god tid före årsmötet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, dock minst fyra gånger per år. Ordföranden
är skyldig att kalla till sammanträde då minst hälften av styrelseledamöterna så begär.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen beslutar med
enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Föreningens firma tecknas av kassör, ordförande, vice ordförande samt av den eller dem som
styrelsen utser. I samtliga fall två i förening.
§ 6 Revision
Föreningens räkenskaper och protokoll granskas av revisorerna vid verksamhetsårets slut. Efter
granskning tillsänds årsmötet revisionsberättelse med yttrande i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
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§ 7 Budget och Verksamhetsplan
Styrelsen fastställer budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår senast under
december månad.
§ 8 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två medlemsmöten varav ett är årsmöte. Vid
årsmötet krävs två tredjedels majoritet. För ändring av § 2 och § 8 krävs beslut på två årsmöten
med två tredjedels majoritet.
För ändring av dessa stadgar krävs två tredjedels majoritet vid årsmötet. Uppfylls inte det krävs
ytterligare ett medlemsmöte för att fastställa stadgeändring. Förändringar i stadgan som avser
föreningens ändamål (§ 2) ska fattas på två ordinarie årsmöten.
§ 9 Föreningens upplösning
För upplösning av föreningen Alla Kvinnors Hus fordras att beslut fattas vid två på varandra
följande ordinarie årsmöten. Beslut ska fattas med två tredjedels majoritet.
§ 10 Valberedning
Årsmötet fastställer antal ledamöter, dock minst 3. Valberedningen uppgift är att till årsmöte
föreslå styrelse och andra uppdrag som väljs på årsmötet. Valberedningen ska i sitt arbete försöka
uppnå en så bred representation av olika intressegrupper som möjligt.
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