
 

 

STADGAR 

 

§ 1. Namn 

Föreningens namn är Kvinnogemenskap, föreningen har sitt säte i Sundsvall. 

Kvinnogemenskap grundades 1981. Det är en partipolitiskt obunden förening, som står öppen 

för alla kvinnor oavsett politisk, etnisk, religiös eller social bakgrund. Stadgarna antogs 1981 

och har senast reviderats 2020. 

 

 § 2. Vision och mål  

Vision  

Ett jämställt samhälle fritt från våld, hot och förtryck av kvinnor och barn  

Mål     

1. Föreningen ska i feministisk anda verka och arbeta förebyggande mot våld i nära relationer 

samt mäns våld, hot och förtryck mot kvinnor och deras barn  

2. Föreningen ska präglas av öppenhet och respekt för alla människors lika värde  

3. Bemötandet ska vara stödjande och respektfullt, förhållningssättet mot kvinnor och deras 

barn ska vara icke diskriminerande   

4. Föreningen ska i sin verksamhet utgå från ett tydligt kvinno- och barnperspektiv  

5. Utifrån sina behov och när dom behöver det ska kvinnor, och deras barn, få skydd och stöd 

av god kvalitet från föreningens kvinnojour  

6. Föreningens stöd-, hjälp-, och skyddsinsatser ska leda till att kvinnan själv stärker sina möj-

ligheter till ett gott, självständigt och tryggt liv fritt från hot, våld och förtryck  

7. Föreningen ska säkerställa att personalen har den kompetens som krävs för att utföra arbe-

tet enligt de bestämmelser, riktlinjer och mål som gäller  

 



§ 3. Uppgifter  

1. Stödarbete 

Skyddat boende, stödsamtal individuellt och i grupp, stöd vid myndighetskontakter, rådgiv-

ning, praktisk hjälp, telefonjour och erbjuda kontakt med kontaktpersoner och volontäraktivi-

teter via föreningens medlemmar.       

2. Uppsökande/förebyggande arbete  

Mot våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor och deras barn. Samverkan, med intres-

seorganisationer, myndigheter och andra aktörer som arbetar med stöd och skydd för kvinnor, 

är en omfattande och viktig del i arbetet. 

3. Opinionsbildning kring kvinnofridsfrågor  

Arbete för att öka kunskap, förändra attityder och påverka allmänhet, myndigheter och be-

slutsfattare om frågor som rör mäns våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor och 

barn, feminism och jämställdhet samt arbeta för en förändring av destruktiva könsnormer. 

 

§ 4. Medlemskap 

Medlem i föreningen är den kvinna som betalar medlemsavgiften och aktivt verkar för 

föreningens målsättning. 

Till stödmedlem kan den person, förening eller företag antas som vill stödja kvinnojouren 

Kvinnogemenskaps verksamhet genom att betala in ett valfritt belopp. Stödmedlem är inte 

röstberättigad vid årsmötet och har heller ingen rätt att delta vid medlemsmöten. 

Medlem som vill kan begära utträde ur föreningen genom att kontakta styrelsen.  

Medlem som skadar föreningens intressen kan uteslutas av styrelsen, efter att det att den det 

berör haft möjlighet att yttra sig. Beslutet kan överklagas till årsmötet. 

 

§ 5. Årsmötet och medlemsmöten 

Årsmötet hålls senast i mars månad. Kallelse och förslag till dagordning skall utfärdas av 

styrelsen. Dessa handlingar skall tillsändas medlemmarna minst fyra (4) veckor före årsmötet. 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sista januari. 

Föreningen skall ha minst fyra (4) medlemsmöten per år, varav ett skall vara årsmötet. 

 

§ 6. Rösträtt 

Rösträtt har den medlem som betalt medlemsavgiften för innevarande kalenderår. 

Ombudsröstning är inte möjligt. 

 



§ 7. Dagordning vid årsmötet 

Vid årsmötet skall förekomma 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

4. Godkännande av dagordning 

5. Val av: 

Mötesordförande 

Sekreterare 

Två justeringskvinnor tillika rösträknare 

6. Föreningens verksamhetsberättelse 

7. Balans- och resultaträkning 

8. Revisionsberättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår 

11. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 

12. Behandling av förslag från styrelsen, propositioner 

13. Behandling av förslag från medlemmarna, motioner 

14. Fastställande av föreningens verksamhetsplan 

15. Val av styrelse: 

a) ordförande 

b) vice ordförande 

c) kassör 

d) övriga ledamöter 

16. Val av revisor, en auktoriserad revisionsbyrå samt en lekmannarevisor från föreningen 

och erforderliga revisorssuppleanter 

17. Val av valberedning 

18. Övriga frågor 

19. Mötets avslutande 

 

 

 



§ 8. Styrelsen 

Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör samt minst två (2) övriga 

ledamöter minst fem (5) högst nio (9) kvinnor. Styrelsen är beslutsför när minst hälften är 

närvarande. Ordförande har vid lika röstetal, utslagsröst. 

Mandatperioden för ledamot är 2 år. Posten som ordförande, vice ordförande och kassör 

tillsätts på årsmötet. Första gången kassör väljs, skall hon väljas på 1 år och ordförande på 2 

år. Övriga ledamöter väljs växelvis. 

 

§ 9. Styrelsens uppgifter 

Styrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar 

och vid föreningens möten fattade beslut. Styrelsen är mellan dessa möten föreningens 

beslutade organ. 

Styrelsen åligger särskilt: 

-Att förbereda föreningens års- och medlemsmöten. 

-Att ansvara för att fattade beslut verkställs. 

-Att ansvara för löpande frågor rörande anställda. 

-Att utföra förslag till föreningens arbetsplan och budget. 

-Att senast 31 januari varje år överlämna verksamhetsberättelse, jämte resultat- och 

balansräkning avseende senast räkenskapsåret till revisorerna. 

 

§ 10. Extra årsmöte 

Extra årsmöte ska hållas om styrelsen, revisorerna eller om minst 2 tredjedelar av 

medlemmarna så begär. Detta skall hållas inom 30 dagar från begäran och kallelsen skall utgå 

senast 14 dagar före. Vid mötet skall endast den fråga som föranlett mötet behandlas. 

 

§ 11. Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av två (2) av styrelsens ledamöter, i förening, varav en är 

ordförande eller kassör. 

Styrelsen utser två attestansvariga. 

 

§ 12. Revision 

En granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret 

utses vid årsmötet två revisorer, en auktoriserad samt en lekmannarevisor från föreningen. 

Efter granskning skall revisorerna tillsända årsmötet revisionsberättelse med yttrande i fråga 

om styrelsens ansvarsfrihet. 

 

 



§ 13. Valberedning 

Årsmötet utser, utanför styrelsen, valberedningen. Bestående av minst två kvinnor. 

 

§ 14. Stadgeändring 

Förändring av stadgarna kan göras när minst 2/3 av de vid årsmötet röstberättigade 

medlemmarna är ense. Detta gäller ej § 14 och § 15 där för beslut fordras 2/3 majoritet på två 

av varandra följande årsmöten varav det ena skall vara extra årsmöte. 

 

§ 15. Föreningens upplösande 

För upplösande av föreningen Kvinnogemenskap fordras att beslut fattas vid två (2) på 

varandra följande årsmöten. Eventuella tillgångar skall vid föreningens upplösning 

överlämnas till ändamål som överensstämmer med Kvinnogemenskaps syften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


