Integrera Mera i Jönköping ideell förening
Stadgar antagna på konstituerande möte 160415

§ 1 Firma och säte
Organisationens namn är Integrera Mera Jönköping. Integrera Mera Jönköping är en ideell förening
med registrerat säte i Jönköping, Sverige.

§ 2 Vision, uppdrag och värderingar
Föreningen är fristående, partipolitiskt- och religiöst obunden och har som uppdrag att verka för
social gemenskap där olika individer och kulturer kan mötas och där möjligheter ges till initiativ och
engagemang. Vår vision är ett inkluderande samhälle där man har respekt för olikheterna och lever
jämlikt och fritt från diskriminering.

§ 3 Ändamål
Föreningen har som allmännyttigt ändamål att främja medlemmarnas intressen för integration.
Föreningens allmännytta består i att bryta och förebygga utanförskap för nyanlända människor i
Sverige samt för de som lever eller riskerar leva i utanförskap. Medlemsnyttan går före vinstintresse.
Alla överskott återinvesteras i verksamheten.

§ 4 Medlemskap
Var och en som vill verka i enlighet med Integrera Mera i Jönköpings stadgar och som betalar
fastställd medlemsavgift beviljas medlemskap i föreningen.

§ 5 Organisationsstruktur
Organisationens ledningsstruktur ser ut enligt följande:
 Årsmöte
 Styrelse
o Ordförande
o Vice Ordförande
o Sekreterare
o Kassör
o Styrelseledamöter
 Andra underkommittéer och arbetsgrupper från styrelsen vilka kan bildas vid behov från tid
till annan.

§ 6 Årsmötet
Årsmöte, vilket är organisationens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 30 april på tid och
plats som styrelsen bestämmer. Kallelsen till årsmötet skall ske per e-post till medlemmarna samt
genom annonsering på hemsidan (www.integrerajonkoping.se ) senast 15 dagar före årsmötet.
Till kallelsen för årsmötet ska bifogas styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning för det
gångna verksamhetsåret, revisionsberättelse, övriga förslag från styrelsen, valberedningens förslag
samt övriga till årsmötet inlämnade skriftliga framställningar och motioner jämte styrelsens yttrande
däröver. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet;
2. Fastställande av röstlängd för mötet;
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3.
4.
5.
6.

Val av protokolljusterare och rösträknare;
Om kallelsen till mötet har skett i vederbörlig ordning;
Fastställande av dagordning;
Integrera Mera i Jönköpings årsberättelse:
a. verksamhetsberättelsen för det senaste verksamhetsåret;
b. årsredovisningen (förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning och noter) för
det senaste räkenskapsåret samt fastställande av resultat- och balansräkning.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser;
8. Fastställande av medlemsavgifter;
9. Presentation av verksamhetsplan och av budget för det kommande räkenskapsåret;
10. I förekommande fall val av ordförande och kassör i organisationen för en tid av ett (1) år;
11. I förekommande fall val av övriga styrelseledamöter för en tid av tre (2) år;
12. Val av revisor;
13. Val av medlemmar till valberedningen;
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner;
15. Övriga frågor.

§ 7 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/3 av
organisationens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska
framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får
endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. Kallelse ska ske per post och/eller e-post till
medlemmarna samt genom annonsering på hemsidan (www.integerajonkoping.se) senast 7 dagar
före extra årsmöte.

§ 8 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem i föreningen i minst en (1) månad en röst. Rösträtten är personlig och
kan utövas genom ombud.

§ 9 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon röstberättigad
medlem begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom
lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken
denne är ansvarig. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande på mötet.

§ 10 Valbarhet
Medlem i organisationen i minst en månad är valbar till styrelsen samt valberedningen.

§ 11 Styrelsen
Styrelsens sammansättning:
Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst nio (9) ordinarie ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande med enkel majoritet och med sluten omröstning, om
omröstning krävs.
Mandatperiod
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Styrelseledamöter väljs för en period om två (år). Ordförande och kassör väljs för en period av ett (1)
år.

§ 12 Styrelsens uppgifter
Styrelsen ska inom ramen för dessa stadgar svara för organisationens verksamhet.
Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha organisationens ekonomiska
angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste
räkenskapsåret.
Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen ska det
anges hur arbetet ska fördelas mellan styrelsens ledamöter och hur ofta styrelsen ska sammanträda.
Styrelsen bestämmer vilka som har rätt att teckna organisationens firma och vilka som har rätt att
uttala sig i organisationens namn.
Styrelsen är beslutför då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut fattas
med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

§ 13 Styrelsens avgång/ avsättande
En styrelseledamot får lämna in sin avskedsansökan till styrelsen. Styrelsen ska fortsätta att fungera
med kvarvarande styrelseledamöter. Om antalet styrelseledamöter sjunker under hälften ska de
återstående styrelseledamöterna kalla till ett extra årsmöte för att välja en styrelse.
Styrelsen som helhet eller en enskild styrelseledamot kan avsättas innan dess mandatperiod har löpt
ut, genom ett beslut vid ett extra årsmöte där så beslutats med absolut majoritet (3/4) av närvarande
medlemmar.

§ 14 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 15 Revisorer
Styrelsens förvaltning liksom organisationens räkenskaper ska årligen granskas av en revisor.
Årsmötet ska välja en revisor på årsmötet.

§ 16 Valberedning
Valberedningen består av en ordförande och två övriga ledamöter och väljs för tiden intill slutet av
nästa årsmöte. Valberedningens uppgift är att till nästkommande årsmöte förbereda och föreslå val
av ledamöter till styrelsen samt revisor.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om två ledamöter så begär.
För beslutsförhet krävs att minst två ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Om
endast två medlemmar är närvarande krävs att båda är ense om beslutet. Valberedningen skall
överlämna sitt förslag till styrelsen senast tre (3) veckor före årsmötet. Förslaget skall sändas till de
röstberättigade i samband med kallelse till årsmötet tillsammans med en presentation av
kandidaterna.

§ 17 Regler för ändring av stadgarna
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För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet närvarande
medlemmar. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

§ 18 Upplösning av organisationen
För upplösning av organisationen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet närvarande
medlemmar. Organisationen ska även anses vara upplöst när färre än tre (3) medlemmar återstår.
Om organisationen upplöses ska organisationens resterande tillgångar, efter reglering av skulder,
överlämnas till någon annan organisation som delar samma ideal och mål som Integrera Mera i
Jönköping efter rekommendation eller i samförstånd med medlemmarna.

§ 19 Övrigt
Varje fråga som rör organisationen och som inte täcks av dessa stadgar ska regleras i varje fall i
enlighet med andan i dessa stadgar.

