Stadgar för MeSheWe
Antagna vid det konstituerande årsmötet i Lund den 17 december 2016.
•
•

Ändrade vid årsstämma 7 april 2018, då punkt 11 i §5 ströks.
Ändrade vid årsmötet 29 oktober 2020, då sätet ändrades till Stockholm (§1) och
ordet styrelsen i §9 rättades till årsmötesdeltagarna.

§1
Föreningens namn är MeSheWe.
Föreningens säte är i Stockholm.
§2
Ändamål
Föreningen är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden som tar avstamp i
alla människors lika värde och arbetar rättighetsbaserat. Föreningen låter varje individ själv
definiera sitt kön.
Föreningen har som ändamål:
•
•

•
•

•
•
•
•

Att bidra till att flickor och unga kvinnor får den kunskap och de verktyg de behöver
för att kunna bli framtidens ledare och förändringsaktörer.
Att bidra till att flickor och unga kvinnor får den röst och kraft som krävs för att de,
både enskilt och i grupp, ska kunna driva förändringsprocesser i civilsamhället som
bidrar till ökad jämställdhet och i förlängningen jämlikhet.
Att initiera, stötta och driva ändamålsmässiga utvecklingsinsatser som katalysator
inom och genom större sammanhang i civilsamhället.
Skydd av barn (childprotection) inklusive förebyggande av genderbaserat våld ska
genomsyra organisationen. Särskild hänsyn ska tas till möjligheter att informera unga
kvinnor om deras sexuella och reproduktiva rättigheter.
Att bedriva insamling samt opinions- och påverkansarbete
Att arbeta i utvecklingsländer och Sverige
Att bryta patriarkala strukturer
Att arbeta med pojkar och män i deras roll som möjliggörare för jämställdhet

=======
§3 Medlemmar
Medlemmar är de som betalar medlemsavgiften. Det är också möjligt att bara bli
månadsgivare eller donera pengar i enskilda transaktioner. Medlemmar accepterar och
följer föreningens stadgar. Medlemsavgiften fastställs på årsmötet. Styrelsen accepterar
medlemsansökan vid ordinarie möte. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan
anledning än att den försummat betala medlemsavgiften, motarbetet föreningens ändamål
eller uppenbarligen skadat förenings intressen. Enskilda personer, företag och
organisationer kan vara medlemmar.

§4 Styrelsen
Ska bestå av minst fem styrelsemedlemmar, samt två suppleanter och är beslutsför när
minst halva styrelsen är närvarande, fysiskt eller via länk, telefon eller annan uppkoppling.
Styrelsen kan maximalt bestå av elva ordinarie ledamöter, plus två suppleanter.
Styrelseledamöter väljs på ett respektive två år, med målet att ha minst halva styrelsen
intakt över tid. Mandatet kan förlängas. Suppleanterna är välkomna att delta på samtliga
möten.
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.
Styrelsen sammanträder när ordföranden/sammankallande finner det erforderligt, dock
minst tre gånger per år. Styrelsen kan också sammankallas om tre ledamöter så begär.
§5 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls årligen före maj månads utgång.
Skriftlig kallelse via email ska skickas ut senast fyra veckor innan mötet, eventuella motioner
ska inlämnas två veckor innan mötet och dagordning ska fastställas och skickas ut en vecka
innan mötet.
Årsmötet ska välja styrelse och även revisor väljas i den mån det erfordras. Ordförande väljs
på ett år. Kassör, sekreterare, övriga ledamöter väljs på en tid av ett eller två år. Årsmötet
skall endast besluta om de frågor som föranlett dess sammankallande och varje medlem har
rösträtt samt närvaro-, yttrande och förslagsrätt.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på̊ rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste
verksamhets/räkenskapsåret.
8. Revisionsberättelsen för verksamhets/räkenskapsåret i den mån det krävs.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 respektive 2 år.
13. Val av revisor och revisorsuppleant.
14. Val av valberedning.
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
16. Övriga frågor.
§ 6 Extra årsmöte
Styrelsen eller 2/3 av föreningsmedlemmarna, kan kalla till extra årsmöte, kallelse ska gå ut
senast en vecka före mötesdatum. Endast punkten som föranledde kallelse till extra årsmöte
får behandlas under mötet.

§ 7 Verksamhetsår
Löper från 1 januari till 31 december.
§ 8 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av föreningsordförande eller vice ordförande och kassör, eller
någon annan förtroendevald som styrelsen utser och ska ske två i förening.
§ 9 Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras på ett ordinarie årsmöte, men då med kvalificerad majoritet dvs.
2/3 av årsmötesdeltagarna.
§ 10 Upplösning
Föreningen kan upplösas genom beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande
årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. OM föreningen upplöses skall dess tillgångar
fördelas till organisationer som verkar i samma anda som MeSheWe. Detta beslut tas av det
sista årsmötet.

