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Stadgar 
Jemenitiska Föreningen i Örebro 

(JFIÖ) 

§ 1 Namn   

JFIÖ är en ideell förening som är politiskt 

och religiöst obunden. Namn är 

Jemenitiska Föreningen i Örebro. 

 

§ 2 Ändamål  

 Främja mänskliga rättigheter, 

demokrati och rättsstatens 

principer  i Jemen.  

 Att skapa nätverk med 

hjälporganisationer som arbetar 

internationellt i Jemen och 

Sverige  och Samordna 

aktiviteter mellan jemenitiska 

och svenska organisationer. 

 Underlätta 

integrationsprocessen,och öka 

regelmedvetenheten,samt 

säkerställa och utveckla vårt 

unika Jemenitiska folkliga 

kulturarv.  

 Främja jemeniter integration i 

det svenska samhället. 

 Främja förebyggandet av 

narkotikamissbruk. 

 Främja utbildning och 

folkbildning. 

 Bidra till ökat kulturellt utbyte 

mellan Sverige och Jemen. 

 Rikta insatser i samarbete med 

jemenitiska och internationella 

föreningar för att skydda utsatta 

kvinnor och barn från katastrof, 

undernäring och svält. 

 

§ 3 Säte  

Föreningen har sitt säte i Örebro. 

 

§ 4 Medlemskap  

Till medlem kan antas fysisk och/eller 

juridisk person som kan förväntas följa 

föreningens stadgar och beslut samt bidra 

till förverkligandet av föreningens ändamål. 

Ansökan om inträde prövas av styrelsen 

eller den/de som styrelsen utser därtill. 

 

§ 5 Utträde  

En medlem kan, dock tidigast två (2) år 

efter beviljat inträde, hos föreningens 

styrelse skriftligt säga upp sitt medlemskap. 

Utträdet sker närmast sex (6) månader efter 

det att medlemmen sagt upp sitt 

medlemskap, uteslutits, avgått av annan 

anledning eller att det har inträffat annan 

omständighet som föranlett avgången. 

 

§ 6 Uteslutning  

Medlem som bryter mot föreningens 

stadgar eller uppenbarligen skadar 

föreningen eller motarbetar dess intressen 

eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur 

föreningen. En utesluten medlem kan 

hänskjuta frågan om uteslutning till 

förenings årsmöte, genom att anmäla detta 

till styrelsen inom en (1) månad efter det att 

meddelandet om uteslutning skickades till 

medlemmen på den adress medlemmen 

lämnat till föreningen. Medlem som 

uteslutits förlorar omedelbart rätten att delta 

i överläggningar och beslut. Om medlem 
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utesluts är av denne inbetalad 

medlemsavgift förverkad.  

 

§ 7 Årsavgift  

Varje medlem skall till föreningen betala en 

årlig medlemsavgift. För föreningens första 

verksamhetsår uppgår den månatliga 

medlemsavgiften till 100 kronor för 

familjer och 50 kronor för ensamstående. 

Storleken av den årliga medlemsavgiften 

bestäms därefter av årsmötet och betalas på 

det sätt och inom den tid som styrelsen 

bestämmer. 

 

§ 8 Styrelse  

Föreningens styrelse skall bestå av lägst 

fem (5) och högst tolv (12) 

styrelseledamöter med högst tre (3) 

styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och 

-suppleanter väljs av förenings årsmöte.  

Ledamöterna väljs på två (2) år med 

växelvis avgång. Suppleanterna väljs två 

(2) år. 

 

§ 9 Firmateckning  

Föreningens firma tecknas ordförande och 

kassör, två i förening. 

 

§ 10 Revisorer  

På ordinarie Årsmöte skall väljas en (1) 

eller två (2) revisorer och högst två (2) 

revisorssuppleanter för en tid av ett (1)  år 

senast fyra veckor före årsmötet.  

 

§ 11 Räkenskapsår  

Föreningens räkenskapsår är den 1 januari – 

31 december. 

 

§ 12 Årsmöte  

Vid föreningsårsmötet har varje medlem en 

(1) röst. Omröstning sker öppet utom vid 

val, där sluten omröstning skall äga rum, 

om någon begär det. Beslut fattas, om inte 

dessa stadgar anger annat, med enkel 

röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den 

mening som ordföranden biträder, dock 

sker vid val avgörandet genom lottning. 

Ordinarie föreningsårsmöte skall hållas före 

mars månads utgång på plats och tid som 

styrelsen bestämmer. Extra 

föreningsårsmöte skall hållas när styrelsen 

finner skäl därtill. Extra föreningsårsmöte 

skall vidare hållas när det för uppgivet 

ändamål skriftligen begärs av en revisor 

eller minst en tiondel (1/10) av samtliga 

röstberättigade medlemmar. Såväl ordinarie 

som extra föreningsårsmöte skall hållas 

inom Örebro. 

 

§ 13 Ordinarie årsmöte  

Vid ordinarie föreningsårsmöte skall 

följande ärenden behandlas:  

1. Val av ordförande vid årsmötet och 

val av protokollförare.  

2. Godkännande av röstlängd.  

3. Val av en (1) eller två (2) 

justeringspersoner, tillika 

rösträknare, att underteckna 

protokollet.  

4. Fråga om årsmöte blivit utlyst i 

behörig ordning.  

5. Fastställande av dagordning.  

6. Styrelsens årsredovisning och 

revisionsberättelsen.  

7. Beslut om fastställande av resultat 

och balansräkningen. 

8. Beslut om ansvarsfrihet för 

styrelseledamöterna. 

9. Fastställande av verksamhetsplan 

samt budget för det kommande 
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verksamhets-/räkenskapsåret.  

10. Behandling av styrelsens förslag 

(propositioner) och i rätt tid 

inkomna förslag från medlemmarna 

(motioner).  

11. Beslut om årlig medlemsavgift.  

12. Beslut om antalet styrelseledamöter 

och styrelsesuppleanter som skall 

väljas.  

13. Val av styrelseordförande, övriga 

styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter.  

14. Val av revisorer och revisorer 

suppleanter. 

15. Val av ledamöter i valberedningen. 

 

§ 14. Övriga ärende  

Ordinarie föreningsårsmöte får inte fatta 

beslut i ärende som inte finns med på 

föredragningslistan. Ledamot och/eller 

suppleant i styrelsen får inte delta i beslut 

om ansvarsfrihet eller val av revisorer och 

revisorssuppleant. 

 

§ 15 Extra årsmöte  

Vid extra årsmöte får endast de ärenden tas 

upp till beslut som varit angivna i kallelsen 

till mötet. Som ordförande fungerar 

föreningens ordförande, i den mån inte 

årsmötet beslutar annat. Vid extra 

föreningsårsmöte skall det föras protokoll, 

som justeras av två (2) därtill vid årsmöte 

valda justeringspersoner. 

 

§ 16 Kallelse och andra meddelanden  

Kallelse till förenings årsmöte sker 

skriftligen. Kallelse skall skickas tidigast 

fyra (4) veckor och senast två (2) veckor 

före ordinarie förenings årsmöte samt 

senast en (1) vecka före extra förenings 

årsmöte. 

§ 17 Styrelsens uppgifter 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar 

dess intressen och handhar dess 

angelägenheter samt beslutar på 

föreningens vägnar i alla ärenden vars 

handläggning inte regleras av dessa stadgar. 

Det åligger styrelsen att: verka för 

föreningens ändamål, verkställa av 

förenings årsmöte fattade beslut, 

omhänderha föreningens ekonomi och 

bokföring, upprätta verksamhetsberättelse, 

årsredovisning och verksamhetsplan samt 

framlägga dessa vid föreningens ordinarie 

föreningsårsmöte. Dessutom verkställa 

övriga åligganden enligt dessa stadgar. 

 

§ 18 Styrelsesammanträden  

Styrelsen sammanträder på ordförandens 

kallelse eller när minst halva antalet 

styrelseledamöter så begär. Över 

sammanträdena skall föras 

beslutsprotokoll, i väsentliga frågor med 

motivering, vilket justeras av ordföranden 

och en därtill vald närvarande ledamot. 

Kallelse till styrelsesammanträde skall 

utsändas minst en (1) vecka före 

sammanträdet. Suppleant som tjänstgör för 

ordinarie ledamot är att anse som ordinarie 

vid det aktuella sammanträdet. Annan 

suppleant får närvara och har yttrande men 

inte rösträtt. 

 

§ 19 Beslutsförhet  

Styrelsen är beslutför när ordföranden samt 

minst halva antalet övriga ledamöter är 

närvarande. Beslut fattas med enkel 

majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden 

utslagsröst. 

 

§ 20 Valberedning  

Valberedningen skall bestå av två (2) eller 
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tre (3) ledamöter som har till uppgift att 

föreslå om eller nyval av ordförande, 

styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, 

revisorer och revisorssuppleanter. 

Valberedningens förslag skall överlämnas 

till styrelsen i så god tid att det kan bifogas 

kallelsen till den förenings årsmöte där val 

skall äga rum. 

 

§ 21 Stadgeändring  

För ändring av dessa stadgar krävs beslut 

vid ett föreningsårsmöte. På detta årsmöte 

skall förslaget om stadgeändring biträdas av 

minst två tredjedelar (2/3) av avgivna 

röster. 

 

§ 22 Upplösning 

För upplösning av föreningen krävs beslut 

vid två (2) på varandra följande 

föreningsårsmöten, varav en skall vara en 

ordinarie föreningsårsmöte. Vid den sista 

årsmöte skall förslaget om upplösning av 

föreningen biträdas av minst två tredjedelar 

(2/3) av avgivna röster. Vid föreningens 

upplösning skall föreningens tillgångar 

tilldelas annan förening med liknande syfte. 

Dessa stadgar antogs 20120224. 


