Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå
§ 1 Föreningen Emmaus Björkå
Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå.
Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på
socialistisk grund.
Föreningen Emmaus Björkå har sitt säte i Göteborg.
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
Föreningen är en del av den internationella Emmaus-rörelsen och arbetar i enlighet med dess
stadgar och riktlinjer.

§ 2 Ändamål


Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas
av mänskliga rättigheter, demokrati och jämlikhet, mot förtryck, fattigdom och
imperialism. Emmaus Björkå stödjer organisationer i Sverige och internationellt, vars
värdegrund liknar vår, som på eget initiativ arbetar mot förtryck och fattigdom.



Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete
bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser.



Socialt ansvarstagande genom att erbjuda meningsfull sysselsättning och
arbetsgemenskap åt människor som står utanför arbetsmarknaden och/eller har
funktionsnedsättningar.

§ 3 Medlemskap
Varje fysisk person, bosatt i Sverige, som betalat in den fastställda medlemsavgiften kan bli
medlem i Emmaus Björkå.
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt avsiktligt skadar föreningen kan
av styrelsen uteslutas ur föreningen. Vederbörande äger närvaro- och yttranderätt när ärendet
behandlas. Uteslutning träder i kraft omedelbart. Beslutet skall redovisas för nästa årsmöte, som
ska godkänna eller att upphäva uteslutningen. Medlem som utesluts eller utträder äger inte rätt
att få tillbaka erlagd medlemsavgift.

§ 4 Ordinarie årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.



Årsmötet fastställer föreningens stadgar, vision, grundläggande värderingar, uppdrag
och mål
Årsmötet beslutar om verksamhetsinriktningen



Årsmötet väljer styrelse och granskar dess arbete

Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före april månads utgång.
Vid årsmötet har varje närvarande medlem – vars medlemsavgift finns registrerad på föreningens
konto senast dagen före årsmötet – yttrande-, förslags- och rösträtt. Ombudsröstning tillåts i
skriftlig form med högst en ombudsröst per närvarande medlem. Dock har den avgående
styrelsen ej rösträtt i frågor som rör dess ansvarsfrihet.
Beslut tas med enkel majoritet. Röstning sker öppet förutom vid personval då sluten omröstning
kan begäras. Vid lika röstetal fäller lotten avgörandet.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
5. Fastställande av dagordning samt röstlängd.
6. Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för föreningen .
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av årsredovisning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
10. Rapporter från styrelsen: a) Eventuella uteslutningar av medlem med förslag till
godkännande. b)Övriga rapporter.
11. Motioner, med styrelsens yttranden, och förslag.
12. Fastställa en övergripande verksamhets- och budgetplan för innevarande år.
13. Besluta om medlemsavgift.
14. Val av ordförande för ett år.
15. Val av övriga styrelseledamöter för två år samt minst två suppleanter.
16. Val av auktoriserad revisor.
17. Val av två internrevisorer och två suppleanter.
18. Val av valberedning och sammankallande i denna till nästa ordinarie årsmöte samt
fastställande av instruktion för valberedningen.
19. Övriga frågor, vilka ej får vara beslutsärenden.
20. Årsmötets avslutande.
Rätt att motionera till årsmötet har Emmaus Björkås medlemmar Styrelsen skall kalla alla
medlemmar minst åtta veckor innan årsmötet.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst sex veckor före årsmötet.
De fullständiga årsmöteshandlingarna ska finnas tillgängliga senast två veckor före årsmötet.
Dessa handlingar ska innehålla:








Årsredovisning innehållande verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för
föregående år
Innevarande års verksamhetsplan
Innevarande års övergripande budgetplan
Styrelsens propositioner
Motioner med styrelsens yttranden
Valberedningens förslag till styrelse, ordförande, valberedning, auktoriserad revisor,
verksamhetsrevisorer och suppleanter

Den medlem som så önskar ska få årsmöteshandlingarna per post

§ 5 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när minst en tredjedel av föreningens medlemmar, styrelsen eller föreningens
revisorer så begär.
Vid extra årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
5. Fastställande av dagordning samt röstlängd.
6. Det/de i kallelsen angivna ärendena, inklusive eventuella motioner/propositioner i direkt
anslutning till detta/dessa ärenden.
7. Årsmötets avslutande.
Styrelsen skall kalla alla medlemmar till extra årsmöte senast sex veckor efter att stadgeenlig
begäran om extra årsmöte kommit styrelsen tillhanda.
Extra årsmöte skall hållas tidigast fyra veckor och senast sex veckor efter att kallelsen gått ut.
Motioner med anledning av – och i direkt anslutning till – det/de ärenden som extra årsmöte
skall behandla skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor efter att kallelsen gått ut.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen är Föreningen Emmaus Björkås högsta beslutande organ mellan årsmötena.
Styrelsen konstituerar sig senast tre veckor efter årsmötet.
Styrelsen styr, leder och förvaltar föreningen i enlighet med vad årsmötet beslutat.
Ordföranden är föreningens talesperson. Endast medlem är valbar till Emmaus Björkås styrelse
och som föreningens ordförande.
Styrelsen utser firmatecknare. Firmateckning görs två i förening.
Styrelsen består av minst sju ordinarie ledamöter och minst två suppleanter. Styrelsen som helhet
består av hälften kvinnor hälften män och styrelsens ordinarie ledamöter består av hälften

kvinnor hälften män. Ordföranden väljs för två år och sitter som längst sex år. Övriga ledamöter
väljs för två år, hälften väljs på ett och samma årsmöte. Styrelseledamöter får väljas högst sex år i
följd.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och då mer än hälften av
ledamöterna deltar i sammanträdet. Vid lika röstetal är sammanträdesordförandens röst
utslagsgivande.
Styrelsen sammanträder regelbundet eller när föreningsordföranden eller minst en tredjedel av
ledamöterna så begär.
Dagordning till styrelsemötena ska vara ledamöterna tillhanda sju dagar innan mötesdagen.
Beslut får endast fattas i de ärenden som finns med på dagordningen.
Styrelseledamot får ej inneha ledande position inom verksamhet som bedriver konkurrerande
second hand.
Styrelsemedlem som bedöms olämplig utifrån gällande styrdokument kan avskiljas från sitt
styrelseuppdrag om kvalificerad majoritet av styrelseledamöterna så anser. Vederbörande äger
närvaro- och yttranderätt när ärendet behandlas. Avskiljandet träder i kraft omedelbart. Beslutet
skall redovisas för nästa årsmöte som ska godkänna eller upphäva avskiljandet.

§ 7 Medlemsengagemang
Emmaus Björkås medlemmar uppmuntras att engagera sig i Emmaus Björkås föreningsarbete.
Om en grupp medlemmar har ett långsiktigt och tydligt engagemang bör de uppmanas att bilda
en arbetsgrupp. Arbetsgruppen skall utse en kontaktperson gentemot Emmaus Björkå.
Allt medlemsarbete skall till sin karaktär och målsättning ligga inom ramen för Emmaus Björkås
stadgar, vision, värderingar, mål och verksamhetsplan. Styrelsen har mellan årsmötena
tolkningsföreträde när det gäller dessa ramar och arbetsgruppen skall godkännas av styrelsen.
Medlemmarna utformar självständigt sin verksamhet. Allt arbete skall vara öppet för alla
medlemmar i Emmaus Björkå.
Om medlemmar hanterar pengar skall en ekonomiansvarig utses. Denna person ansvarar för att
redovisning till Emmaus Björkå sker av erhållna medel.
All insamling av pengar eller förmedling av finansiellt stöd till organisationer skall godkännas av
och distribueras av Emmaus Björkå.
Arbetsgrupper och aktiva medlemmar är skyldiga att redovisa sin verksamhet till Emmaus
Björkås styrelse inför föreningens årsmöte samt när styrelsen så önskar under året.
Arbetsgrupp kan söka ekonomiskt bidrag av föreningen.
Om en arbetsgrupp inte fullgör sina skyldigheter gentemot Föreningen Emmaus Björkå eller om
dess verksamhet är oförenlig med Emmaus Björkås ändamål, värderingar eller uppdrag, har
styrelsen rätt att upplösa arbetsgruppen. Arbetsgrupp som upplösts av styrelsen har rätt att
överklaga beslutet på nästkommande årsmöte.

§ 8 Valberedning
Ledamot i valberedningen skall vara medlem i föreningen. Ledamot eller suppleant i föreningens
styrelse kan inte ingå i valberedning. Antalet ledamöter i valberedningen skall vara minst tre.
Högst en fast anställd i föreningen kan ingå i valberedningen.
Valberedningen skall eftersträva mångfald i föreningens styrelse.
Instruktion för valberedningen skall fastställas av årsmötet.

§ 9 Revisorer
Revisorerna skall fortlöpande granska verksamheten i föreningen. Räkenskaper för föreningen
skall ställas till revisorernas förfogande senast sex veckor före ordinarie årsmöte.

§ 10 Stadgar
Ändring av föreningens stadgar beslutas med 2/3 majoritet av två på varandra följande
årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie. Mellan årsmötena skall minst tolv veckor ha
förflutit.
Förslag till stadgeändring kan endast tas upp till behandling på årsmötet om det väckts i form av
proposition eller motion.

§ 11 Upplösning
Förslag om upplösning av Föreningen Emmaus Björkå får endast framläggas till ordinarie
årsmöte och skall vara styrelsen tillhanda senast tolv veckor före årsmötet.
Föreningen kan inte upplösas med mindre än att två på varandra följande ordinarie årsmöten så
beslutar, med på vardera årsmöte minst fyra femtedelars majoritet.
Fördelningen av föreningens tillgångar vid upplösningen skall ske till föreningens ändamål.
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