STADGAR

PEACE & LOVE INSPIRE
ANTAGNA PÅ ÅRSMÖTET 26 APRIL 2015
§ 1 NAMN
Föreningens namn är “Peace & Love Inspire” med säte i Borlänge.
§ 2 ORGANISATION OCH ÄNDAMÅL
2.1 Föreningen verkar för mångfald, gemenskap och förståelse.
2.2 Föreningens verksamhet syftar till att genom folkbildning och arrangemang främja ungas
engagemang i samhällsfrågor.
2.3 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
§ 3 ÅRSMÖTE
3.1 Årsmöte hålls senast under april månad varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Årsmötet aviseras med dag och tid minst en månad innan mötet.
3.2 Kallelse till årsmöte skall ske minst två, och högst fyra, veckor i förväg genom skriftligt
meddelande.
3.3 Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
- fastställande av röstlängd
- beslut huruvida årsmötet är stadgeenligt kallat
- behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse
- fastställande av balansräkning samt beslut angående ansvarsfrihet
- behandling av förslag från styrelse, revisor och medlemmar
- val av styrelse, revisor och valberedning.
3.4 Vid årsmötet äger varje medlemsförening en (1) röst.
3.5 Extra årsmöte ska sammankallas av styrelsen när revisorerna, styrelsen eller minst hälften
av medlemmarna begär det. Kallelse till extra årsmöte ska utgå skriftligen till medlemmarna
minst två veckor i förväg. Extra årsmöte kan endast behandla den fråga/de frågor som föranlett
dess sammankallande.
§ 4 STYRELSE
4.1 Föreningens styrelse ska bestå av minst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen väljs på ett
år. För att vara valbar ska personen vara medlem i föreningen.
4.2 Styrelsen har möten när ordföranden eller minst hälften av ledamöterna så påkallar. Styrelsen är beslutsför, då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
§ 5 MEDLEMSSKAP
5.1 Föreningen Peace&Love är öppen för de medlemsorganisationer som vill verka för föreningens syften. Medlemsorganisationerna ska;
● vara ideell och demokratiskt uppbyggd.
● utöver fysiska medlemmar kan föreningen även ha juridiska personer som medlemmar. Dessa
får dock högst uppgå till 10% av föreningens totala antal medlemmar, och varje juridisk person

får endast ha en röst vid föreningens medlemsmöten.
● är öppen för alla som söker medlemskap och stöder föreningens målsättning.
● verkar i enlighet med föreningens målsättning och uppfyller de stadgade kraven.
5.2 Medlemskapet sträcker sig fram till nästkommande ordinarie årsmöte.
5.3 Styrelsen beslutar under verksamhetsåret tillfälligt om inval av medlemsorganisation. Årsmötet beslutar slutgilltigt om inval.
5.4 Medlemmar som medvetet motarbetar föreningen ändamål, verksamhet och utveckling eller
som missbrukar sitt medlemskap kan med omedelbar verkan att uteslutas ur föreningen. Inför
beslutet ska medlemmen underrättas skiftligen och ges, under en vecka efter beslutet, tillfälle
att yttra sig. Tidigare medlem som blivit utesluten kan skriftligen överklaga beslutet till årsmötet.
§ 6 RÄKENSKAPER OCH FÖRVALTNING
6.1 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
6.2 Föreningens förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning skall sammanställas
senast tre veckor före årsmötet.
§ 7 REVISION
7.1 För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning skall en revisor väljas av årsmötet
för tiden intill slutet av nästa årsmöte.
7.2 Föreningen räkenskaper och kassa skall hållas tillgängliga för granskning av revisorn när
helst denna så önskar. Revisorn skall årligen avge berättelse över verkställd granskning.
§ 8 AVGIFTER
Årsmötet beslutar om medlemsavgift.
§ 9 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan endast ske om beslut fattas med 2/3-dels majoritet vid två på
varandra följande årsmöten med minst tre månaders mellanrum. Ändringsförslag inges till styrelsen senast tre månader innan årsmötet.
§ 10 UPPLÖSNING
Förslag om föreningens upplösning kan endast framläggas vid ordinarie årsmöte och skall inges
skriftligen till styrelsen senast tre månader innan årsmötet. För att upplösningsbeslutet ska bli
giltigt, måste förslaget vara godkänt av styrelsen samt kunna uppvisa beslut fattat med minst
¾ majoritet vid två på varandra följande årsmöten med minst tre månaders mellanrum. Beslutar årsmötet slutgiltigt om föreningens upplösning skall alla efter likvidationen kvarvarande
tillgångar tillfalla en organisation med liknande värderingar som årsmötet väljer.

