
 

Stadgar 

 
för den ideella biståndsföreningen  

 

A World of Friends 
 

Namn 

 

§ 1. Den ideella biståndsföreningens namn är A World of Friends.  

 

Föreningens ändamål 

 

§ 2. Föreningen skall ägna sig åt internationellt hjälparbete där sådana behov föreligger. 

Arbetet inriktar sig på: 

 barns välfärd 

 alfabetisering 

 mat och vattenförsörjning 

 näringskunskap och hygien 

 hälsovård och familjeplanering 

 

§ 3.  Föreningen målsättning skall vara att befrämja: 

 fred och förståelse mellan människor 

 demokratiska principer 

 jämlikhet mellan människor 

 jämställdhet mellan kvinnor och män  

 kvinnors likaberättigande  

 tolerans för kulturella och religiösa olikheter 

  

§ 4.  Föreningen skall på olika sätt aktivt samla in medel för att kunna genomföra sina 

projekt, samt söka de bidrag som kan anses vara förenliga med verksamheten. 

 

Medlemskap 

 

§ 5. Medlemskap i föreningen förutsätter att man stödjer föreningens målsättning och 

verksamhet. Samtliga nya medlemmar skall före registrering godkännas av styrelsen 

 



§ 6. Styrelsen kan utesluta en medlem som inte stödjer föreningens målsättning och 

verksamhet enligt §§ 2 och 3 i stadgarna eller på något sätt skadar föreningen och dess 

syften. 

 

 

Styrelsen i A World of Friends  

  

§ 7. Föreningens styrelse består av ordförande, vise ordförande och ledamöter samt två 

suppleanter. Ordförande väljs av årsmötet, övriga befattningar fördelas inom styrelsen 

på ett konstitutionerande styrelsemöte. 

 

§ 8. Styrelsens ordförande väljs av årsmötet för ett år. Övriga styrelseledamöter väljs av 

årsmötet för två år. 

 

§ 9. Föreningens styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst 

två ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal har ordföranden 

utslagsröst. 

 

§ 10. Protokoll skall föras vid varje styrelsemöte. Styrelsens protokoll skall visa vilka beslut 

som fattats och vem som deltagit i besluten. Protokollet skall justeras av ordföranden 

samt en för varje sammanträde utsedd ledamot. 

 

Valberedning  

 

§ 11. Föreningens valberedning väljs på ett år av årsmötet. Den utgörs av två personer, varav 

en är sammankallande. 

 

Revisorer 

 

§ 12. Två revisorer väljs av årsmötet på ett år. Revisorerna skall granska styrelsens 

förvaltning och räkenskaper samt till årsmötet avge revisionsberättelse avseende 

föregående års räkenskaper och förvaltning. Styrelsen är skyldig att lämna ekonomisk 

redovisning och förvaltningsberättelse till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet.  

 

Årsmötet  

 

§ 13. Årsmöte skall hållas årligen under första kvartalet. Årsmötet utlyses genom personlig 

kallelse till medlemmarna minst tre veckor före mötesdatum. Röstberättigade är 

medlemmar som antagits och registrerats senast två månader före årsmötet. Röstning 

kan inte ske med fullmakt. 

 

Årsmötet skall  

a) välja ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet 

b) fastställa huruvida åsmötet blivit behörigen utlyst  

c) ta del av styrelsens verksamhetsberättelse  

d) ta del av förvaltningsberättelsen 

e) ta del av revisorernas berättelse 

f) avgöra frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

g) företa stadgeenliga val av styrelseledamöter och revisorer samt utse valberedning 



h) fastställa föreningens budget samt medlemsavgiftens storlek 

i) behandla de ärenden som styrelsen beslutat förelägga årsmötet  

j) behandla ärenden som föreslagits av medlemmar i föreningen  

 

§ 14. Styrelsen har rätt att kalla till föreningsmöte. Kallelse skall skickas minst tio dagar före 

mötesdatum. Röstning får inte ske med fullmakt. 

 

Räkenskapsår 

 

§ 15. Föreningens räkenskapsår motsvarar kalenderåret, d.v.s. 1 januari – 31 december. 

 

Stadgeändringar 

 

§ 16. Beslut om stadgeändringar skall fattas av två på varandra följande föreningsmöten, 

varav ett skall vara årsmötet. 

 

Föreningens upphörande 

 

§ 17. Vid föreningens upphörande skall dess samtliga tillgångar tillfalla organisation vars 

verksamhet överensstämmer med föreningens ändamål. 
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