
Stadgar för Solidaritetsföreningen i Nordost 

 

1. Syfte  

Solidaritetsföreningens syfte är att främja solidaritet med människor i andra länder men 

också med människor i Sverige t ex flyktingar och invandrare som försöker få fotfäste i det 

svenska samhället. Föreningen är partipolitiskt obunden och vänder sig i första hand till 

medborgare i Stockholms nordostkommuner. 

2. Verksamhet 

Föreningen ska bedriva opinionsbildande verksamhet genom t ex studiecirklar, föreläsningar, 

seminarier, kulturprogram, namninsamlingar och andra utåtriktade aktioner. Föreningen kan 

också söka anslag till sin verksamhet, vara huvudman för och lämna ekonomiskt stöd till de 

projekt som beslutats av årsmötet. Verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med lokala 

organisationer och grupper som har liknande syfte. 

3. Medlemskap  

För medlemskap krävs att man stöder föreningens syfte och betalar den fastställda 

medlemsavgiften. Medlem är röstberättigad vid årsmöten. 

4. Föreningens namn/firma: Solidaritetsföreningen i Nordost 

5. Styrelse 

Föreningens verkställande organ är styrelsen; antalet ledamöter bestäms av årsmötet. 

6. Årsmöte 

Årsmötet skall hållas senast i mars månad. Kallelse med dagordning skall skickas ut senast 3 

veckor före årsmötet. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor före 

årsmötet. Om styrelsen eller en fjärdedel av medlemmarna så beslutar kan extra årsmöte 

hållas. Därvid gäller samma tider för kallelser och motioner som vid ordinarie årsmöte. Vid 

extra årsmöte får beslut endast tas i de frågor som anmälts på kallelsen. 

7. Dagordning årsmöte 

Vid årsmötet skall följande punkter finnas på dagordningen:   

 Val av ordförande för mötet  

 Val av sekreterare för mötet  

 Val av justerare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet 

 Upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar 

 Godkännande av dagordning  

 Godkännande av kallelsen till årsmötet.  

 Föredragning av verksamhetsberättelse, kassarapport och revisorernas berättelse 

samt godkännande av dessa  

 Ansvarsfrihet för styrelsen 



 Förslag från styrelsen 

 Motioner från medlemmarna 

 Fastställande av antalet styrelseledamöter - ordinarie samt ersättare  

 Val av styrelse. (Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör) 

 Val av ersättare 

 Val av revisorer 

 Val av valberedning jämte sammankallande  

 Beslut om årsavgift  

 Styrelsens budgetförslag för kommande budgetår redovisas 

 Övriga ärenden 

 Mötet avslutas 

8. Styrelsens mandattid 

Ordförande samt hälften av ledamöterna väljs vartannat år för två år. Suppleanterna väljs för 

ett år.  

9. Bokföringsår 

Föreningens bokföring och räkenskaper gäller för kalenderår. 

10. Stadgeändring, upplösning av föreningen  

Ändring av stadgar eller upplösning av föreningen sker efter beslut härom vid två på 

varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte. Om föreningen 

upplöses ankommer det på årsmötet att besluta om vilken organisation som ska överta 

föreningens medel. Det ska vara en organisation med ett syfte liknande Solidaritets-

föreningens.   

----------------oooo ------------------- 

Dessa stadgar har antagits 2016-12-03 i Täby av deltagarna i en studiecirkel om 

Mellanöstern. Vid samma möte utsågs en arbetsgrupp för att förbereda bildandet av 

föreningen och det första offentliga mötet. I arbetsgruppen ingår: Matts Mattsson 

(sammankallande), Anita Börlin, Elisabeth Faxelid, Göran Larsson, Olof Pontusson, Kerstin 

Ericsson, Inga-Maj Rasmusson, Lasse Gottfriedz, Amarkhan Jasinzada, Amanoallah 

Mohammadi, Mohammad Jawal Nozari och Rafiq Safi.  

Samma stadgar har antagits (konfirmerats) 2017-03-25 vid ett allmänt möte utlyst för 

bildande av Solidaritetsföreningen i Nordost. 


