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• 1 Ändamål 

Föreningens syfte är att stödja demokratisk utveckling och ekonomisk 
frigörelse i Gambia med folkbildning och kooperativ som verktyg. 

• 2 Medlemmar 

Föreningen är öppen för alla som vill stödja folkbildning, 
kompetensutveckling och organisering som leder till startandet av 
kooperativ/ demokratiska föreningar för tillfredsställande av olika behov i 
Gambia, och betalar sin medlemsavgift. 

Medlem som motverkar föreningens syften, kan uteslutas av beslut i 
styrelsen. Sådant beslut ska rapporteras på efterföljande årsmöte. 

• 3 Medlemsavgift 

Medlemsavgiften fastställs på årsmötet 

• 4 Föreningens säte 

Föreningen ska ha sitt säte i Göteborg. 

• 5 Räkenskapsår 

Räkenskapsåret ska sammanfalla med kalenderåret. 

• 6 Årsmöte 



Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. 

Årsmöte ska hållas under första kvartalet varje år. Kallelse till årsmöte ska 
kickas ut per mail senast en månad före årsmötet, till alla som betalt 
medlemsavgift för året före årsmötet. 

Motioner ska ha kommit till styrelsen senast en månad före årsmötet. 

Dagordning och förslag till beslut ska mailas ut senast en vecka före 
årsmötet. 

På årsmötet ska följande beslutas: 

Mötets behöriga utlysande, 

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt frågan om ansvarsfrihet 
för den avgående styrelsen. 

Motioner samt förslag från styrelsen, 

Verksamhetsplan och budget för det kommande året, 

Medlemsavgiften. 

Samtliga beslut ska ske med enkel majoritet. 

Personval ska ske med sluten omröstning om någon medlem så önskar. 

Val av styrelse om minst 3 ordinarie ledamöter, bestående av en 
ordförande, en kassör och en sekreterare, som väljs växelvis på 2 år och en 
suppleant på ett år, en ordinarie revisor på 2 år och en revisorssuppleant på 
ett år. Dessutom kan styrelsen inom sig välja vice ordförande på ett år. 
Minst en person ska väljas för att förbereda valen till nästa årsmöte. 

• 7 Extra årsmöte 



Extra årsmöte kan hållas om minst 25 % av medlemmarna, eller 50 % av 
styrelsen kräver det. På extra årsmöte kan endast beslut tas på sådan fråga 
som orsakat extra årsmöte. 

• 8 Styrelsen, revisorer och valberedare 

Mellan medlemsmötena ansvarar styrelsen för föreningens förvaltning. 

Ordinarie styrelseledamöter är gemensamt ansvariga för föreningen beslut, 
ekonomi och verksamhet. 

Ordföranden leder föreningens möten, kallar och presenterar förslag till 
dagordning för styrelsen. 

Sekreteraren för mötesprotokoll på styrelse- och medlemsmöten, och 
ansvarar för föreningens arkivering av handlingar såsom protokoll och 
skrivelser. 

Kassören sköter föreningens bank och kassa, in- och utbetalningar, bokslut, 
ekonomiska avtal och redovisningar samt ansvarar för arkivering av 
ekonomiska handlingar enligt skatteregler och god bokförings sed. 

Styrelsesuppleanten ska kallas till samtliga styrelsemöten. 

Revisorn kan när som helst under året begära att få se alla handlingar den 
önskar för kontroll, Men minst en gång om året så fort som möjligt efter 
bokslut, göra revision av såväl verksamhet som ekonomi och rapportera hur 
läge ser ut , hur styrelsen har skött sig , skriva revisionsrapport och 
rekommendera årsmötet om den avgående styrelsen ska beviljas 
ansvarsfrihet för det gångna året, eller ej. 

Valberedaren ska inför årsmötet kolla av vilka val som ska göras, informera 
medlemmarna om detta och ta in förslag från medlemmarna och föreslå 
kandidater till årsmötet på aktuella poster. 

Revisorer och valberedare ska ha kallelserna för kännedom. 

Då vi sköter mycket av vår interna kommunikation och också många möten 
via internet, ska samtliga förtroendevalda men också medlemmarna ha 
tillgång till föreningens grupprum på nätet. 



• 9 Firmatecknare 

Ordföranden och kassören, ska utses att teckna firma var för sig. Om vice 
ordförande också utses, kan även denne utses till Firmatecknare, på samma 
sätt som ordförande och kassör, att var för sig kunna teckna föreningens 
firma. 

Alla beslut/avtal, som undertecknats i föreningens namn ska rapporteras 
till efterföljande styrelsemöte. 

• 10 Stadgeändring av deltagarna 

Ändring av dessa stadgar kan endast ske på årsmöte och kräver 2/3 
majoritet. 

• 11 Upphörande 

Beslut om att föreningen ska upphöra, kräver beslut på 2 på varandra 
följande medlemsmöten varav det ena ska vara årsmöte. 

Skulle föreningen upphöra överförs ev. tillgångar till något projekt i Gambia 
enligt styrelsens förslag och medlemmarnas godkännande. 

  

	


