Stadgar för ideella föreningen Kvinnoagenda
§1 Firma
Föreningens namn är Kvinnoagenda
§2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att arbeta för och främja kvinnofrågor i dagens samhälle.
Föreningen skall verka och vara ett forum för att stärka, stimulera och utveckla kvinnor i
deras roll som jämlika, jämställda och trygga medborgare. Främja erfarenhetsutbyte mellan
olika aktörer som arbetar med kvinnofrågor nationellt såväl som internationellt. Föreningen
skall stimulera mångfald och jämställdhet samt kompetensutveckling i affärssammanhang.
§3 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Malmö, Skåne län.
§4 Medlemskap
Till medlem kan antas kvinnor som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt
bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Beslut om nya medlemmar tas av
styrelsen i konsensus.
Män är också välkomna som medlemmar, under förutsättningen att antalet kvinnliga
medlemmar blir minst 75 %.
§5 Årsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som skall beslutas av
föreningsstämman, dock högst 500 kr. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den
tid som styrelsen bestämmer.
§6 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller
motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas från föreningen.
§7 Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta organ. Beslut fattas i första hand i konsensus.
Skulle konsensus vara omöjligt att uppnå fattas beslut genom att mer än hälften av
närvarande medlemmarna bifaller förslaget.
Årsmöte skall hållas årligen före den 1:a juni. Kallelse till årsmöte skall kungöras med
utskick via mail till medlemmarna minst tre veckor före mötet.

På årsmötet skall följande ärenden förekomma.
1. val av ordförande och sekreterare för mötet
2. prövning om mötet är stadgeenligt utlyst
3. val av två justeringsmän
4. revisorernas berättelse och bokslut
5. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det år berättelsen avser
6. beslut om budget för det kommande verksamhetsåret
7. beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
8. val av revisorer och suppleanter för granskning av det löpande årets förvaltning och
räkenskaper
9. beslut om medlemsavgift
10. av styrelsen eller medlem väckta frågor och förslag
Frågor under punkt 10 ovan som påkallar beslut av föreningsstämman skall anmälas till
styrelsen senast sex veckor innan årsmötet.
Styrelsen kan sammankalla föreningens medlemmar till extra möte när så erfordras. För
sådana möten gäller samma beslutsordning som för årsmötet. På extramöte får beslut
fattas endast i ärenden som angivits i den med kallelsen utsända dagordningen.
§8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 9 styrelseledamöter, inga suppleanter.
Föreningens medlemmar utser genom majoritetsbeslut ledamöter i styrelsen. Mandattiden
för ledamöter är två år.
Avgående ledamöter kan omväljas. Styrelsen är beslutsmässig när 50 % av ledamöterna är
närvarande. Beslut fattas i första hand i konsensus. Skulle konsensus vara omöjligt att
uppnå fattas beslut genom majoritetsbeslut.
Styrelsen sammanträder efter behov, dock minst 4 gånger per kalenderår.
Ordförande är sammankallande.
§9 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassör, var för sig, samt av ordförande eller
kassör i förening med någon av styrelseledamöterna.
§10 Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska väljas en revisor för en valperiod på två år.
§11 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
§12 Årsredovisning
Styrelsen skall lämna årsredovisningshandlingar till revisorn senast en månad före
ordinarie föreningsstämma.
§13 Ändring av stadgarna
För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmötet. Förslag till ändring av stadgarna

meddelas i minst 2 månader före årsmötet. För beslut krävs att det biträtts av mer än
hälften av närvarande medlemmar.

§14 Upplösning av föreningen
Styrelsen får upplösa föreningen om den kommer fram till beslut att föreningen inte längre
uppfyller sin roll.

Stadgarna blev antagna på konstituerande möte den 23 mars 2008 och ändrades
på årsmöte 2010-04-13.

