
 
 
§ 1. Namn 
Föreningens namn är KVINNOGEMENSKAP. Det är en partipolitisk obunden 
förening, som står öppen för alla kvinnor oavsett politisk, etnisk eller 
klassmässig bakgrund. 
 
§ 2. Mål 
Föreningen ska i feministisk anda verka mot mäns sexualiserade våld mot 
kvinnor och barn så som kvinnomisshandel, pornografi, prostitution, 
sexuella övergrepp, våldtäkt, sexuella trakasserier, trafficing. 
 
Föreningen skall utifrån den kunskap som erhålles genom arbete i jouren 
aktivt verka för ett samhälle utan kvinnoförtryck. 
 
§ 3. Uppgifter 
Föreningen skall bedriva kvinnojour. Telefonjour och 
övernattningsmöjligheter skall finnas. 
 
Föreningen skall utifrån medlemmarnas egna livserfarenheter hjälpa och 
stödja varandra, likaväl som de kvinnor som i utsatta situationer vänder sig 
till föreningen. 
 
Föreningen skall ge kvinnor möjlighet till ökad social och kulturell 
frigörelse. Föreningen skall förmedla kontakt mellan enskilda kvinnor och 
kvinnoorganisationer genom att samordna aktiviteter såsom seminarier, 
temadagar mm. 
 
Föreningen skall skydda den personliga integriteten genom tystnadsplikt. 
 
§ 4. Medlemskap 
Medlem i föreningen är den kvinna som betalar medlemsavgiften och aktivt 
verkar för föreningens målsättning. 
 



Till stödmedlem kan den antas som vill stödja Kvinnojourens verksamhet 
genom att betala in ett valfritt belopp. Stödmedlem är inte röstberättigad 
vid årsmötet. 
 
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 jämte verksamhetsberättelsen 
skal tillsändas medlemmarna minst två (2) veckor före årsmötet. 
 
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 mars. 
 
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 år. 
 
§ 7. Dagordning via årsmötet 
Vid årsmötet skall förekomma 

1. Fråga om mötets behöriga utlysande 
2. Val av: 

Mötesordförande 
Sekreterare 
Två justeringskvinnor 

3. Föreningens verksamhetsberättelse 
4. Balans- och resultaträkning 
5. Revisionsberättelse 
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
7. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande år 
8. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 
9. Förslag på budget inför nästkommande år 
10.  Behandling av förslag från styrelsen, propositioner 
11.  Behandling av förslag från medlemmarna, motioner 
12.  Fastställande av föreningens arbetsplan 
13.  Val av styrelse: 

a). ordförande 
b). vice ordförande 
c). kassör 



d). övriga ledamöter 
14.  Val av revisor, en auktoriserad revisionsbyrå samt en 

lekmannarevisor från föreningen och erforderliga revisorssupleanter. 
15.  Val av valberedning 
16.  Övriga frågor 

 
§ 8. Styrelsen 
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör samt minst fyra 
(4) övriga ledamöter minst 7 högst 9 kvinnor. Styrelsen är beslutsför när 
minst hälften är närvarande. 
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 
överrensstämmelse med dess stadgar och vid föreningens möten fattade 
beslut. Styrelsen är mellan dessa möten föreningens beslutande organ. 
Styrelsen åligger särskilt: 
Att förebereda 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 det 
är 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 styrelsens ledamöter, två 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 auktoriseras 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 dessa stadgar kan göras när minst 2/3 av de vid årsmötet är 
ense. Detta gäller ej § 14 och § 15 där för beslut fordras 2/3 majoritet på 
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 förenings upplösning överlämnas till ändamål 
som överensstämmer med Kvinnogemskaps syften. 


