Stadgar för Bharat Indien-Bistånd
(Bharat-Aid)
Org.nr 898800-8341
§ 1 Bharat Indien-Bistånd (Bharat-Aid) är en politiskt och religiöst obunden, ideell
förening vars syfte är
-att i Indien bedriva hjälparbete riktat mot föräldralösa och fattiga barn och
ungdomar, vilket skall leda till deras utveckling och oberoende.
-att i Sverige och Indien verka för förståelse för de föräldralösas och fattigas villkor
och betydelsen av solidaritetsarbete.
§ 2 Medlemskap i föreningen kan erhållas av var och en som vill stödja föreningens
syfte.
§ 3 Medlemsavgiften bestäms för varje år vid föreningens årsmöte.
§ 4 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Medlem i föreningen har
rösträtt vid årsmötet. Rösträtten utövas personligen.
årsmötet skall hållas senast 31 mars.
Kallelse och dagordning utskickas till medlemmar senast 14 dagar före årsmötet.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före mötet.
Extra årsmöte skall hållas då minst en tredjedel av medlemmarna så begär, eller
på styrelsens eller revisorernas initiativ.
Kallelse och dagordning till extra årsmöte utsändes senast 14 dagar före mötet.
Begäran om extra årsmöte skall vara skriftlig med angivande av motivering.
Vid årsmötet handläggs följande ärenden
* Val av ordförande och sekreterare för mötet
* Fastställande av dagordning
* Val av två protokoll justerare
* Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
* Föredragning av årsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse
* Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen beträffande föregående verksamhetsår =
kalenderår
* Val av föreningsordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter
* Val av Revisionsbyrå med auktoriserade revisorer
* Val av valberedning - 2 ledamöter samt suppleanter för dessa
* Fastställande av medlemsavgift
* Motioner
* Fastställande av riktlinjer för kommande verksamhetsår
* Övriga frågar
§ 5 Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare,
kassör och ytterligare minst en ledamot och två suppleanter. Mandatperioden för
styrelseledamot är två år, för ordförande 1 år. Styrelsen är beslutsmässig när
ordförande eller vice ordförande samt minst två ledamöter är närvarande. Styrelsen
är gemensamt ansvarig för föreningens verksamhet och medel.
Ordförande kallar till sammanträden, tillser att fattade beslut verkställs och bevakar
i övrigt föreningens intressen.

§ 6 Revision. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper
väljer årsmötet en auktoriserad revisor. Senast en månad före årsmötet skall
revisions berättelse upprättas i vilken ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller
avstyrkes.
§ 7 Firmatecknare. Föreningens ordförande och kassör har var för sig rätt att teckna
föreningens firma.
§ 8 Ändring av dessa stadgar kan ske endast genom beslut av två på varandra
följande föreningsmöten varav det ena måste vara ett årsmöte. Minst två
tredjedelar av de närvarande måste vara ense om stadgeändringen.
Förslag om stadgeändring skall meddelas i kallelse till förenings- eller årsmöte.
§ 9 Upplösning av föreningen. För upplösning av föreningen krävs majoritetsbeslut
enligt § 8 vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara
årsmöte.
Föreningens tillgångar skall då tillfalla biståndsprojekt som överenskommer med
föreningens syfte enligt § 1.
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