NORMALSTADGAR FÖR LOKAL AVDELNING AV KAREN SWEDISH COMMUNITY
§ 1 Föreningens namn
1. Föreningens namn är Karen Swedish Community i …………………... (Ortens namn)
2. Föreningens namn förkortas KSC i …………………..
§ 2 Föreningens säte
Föreningen är en lokal avdelning av Karen Swedish Community, som är en riks‐
organisation med säte i Stockholm. Den lokala avdelningens säte är i ……………….
§ 3 Föreningens syfte
• KSC i ……………………ska vara en lokal representant för Karen‐folket i Sverige och
företräda dess intressen i sociala, kulturella och ekonomiska frågor.
• KSC-avdelningen ska främja utvecklingen och förståelsen för Karenernas kultur

och språk.
•
•
•

KSC‐avdelningen ska främja mänskliga rättigheter samt arbeta för Karen‐folkets
integration i samhället.
KSC–avdeklningen ska informera allmänheten om Karen‐folket och det förtryck som
det utsätts för av den illegitima regimen i Burma.
KSC‐avdelningen ska skapa en stark organisation som kan tillvarata engagemang för
att förbättra Karen‐folkets situation både i Burma och som flyktingar i olika länder.

§ 4 Medlemskap
1. Alla intresserade som ställer sig bakom KSC:s syfte kan bli medlemmar både i
riksorganisationen och i lokalavdelningen efter den lokala styrelsens godkännande.
2. Riksårsmötet fastställer kommande års medlemsavgift, som delas mellan
riksorganisationen och lokalavdelningen.
3. Samtliga medlemmar har rätt att delta i föreningens aktiviteter och möten.
4. Medlem som fyllt 15 år och har betalt medlemsavgift har rösträtt vid medlemsmöten
och årsmöten.
§ 5 Verksamhetsår
1. Lokalavdelningens verksamhetsår är från och med den första januari till och med den
sista december.
2. Lokalavdelningens räkenskapsår följer verksamhetsåret.
§ 6 Årsmöte
1. Lokalavdelningens årsmöte ska hållas senast två månader efter verksamhetsårets
slut.
2. Samtliga medlemmar ska kallas till årsmötet senast en månad före mötet.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vid årsmötet väljs en styrelse med enkel majoritet.
En styrelseledamot utses till ordförande i lokalavdelningen.
Medlem som fyllt 18 år är valbar till styrelsen.
Vid årsmötet beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår.
Årsberättelse om verksamhet och ekonomi redovisas inför varje årsmöte.
Vid årsmötet behandlas i övrigt de frågor som anses vara intressanta för avdelningen.
Samtliga beslut tas med enkel majoritet förutom i de frågor som berörs i § 12 och som
endast kan avgöras vid årsmöte med riksorganisationen, där 2/3 majoritet krävs.

§ 7 Vid ordinarie årsmöte skall följande behandlas
En dagordning för årsmötet bör innehålla minst följande
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Presentation av styrelsens ekonomiska berättelse
8. Presentation av revisionsberättelsen
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet
10. Presentation av kommande verksamhetsplan och budget
11. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen för nästa verksamhetsår
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör och
biträdande kassör i föreningen
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Eventuella frågor från KSC:s riksorganisation
17. Övriga frågor
18. Mötet avslutas
§ 8 Styrelse
1. Styrelsen ska ha kontakt med KSC:s riksstyrelse, leda KSC:s lokala arbete,
representera KSC i ……………….., föra dess talan, förbereda rapporter och
förslag inför lokalavdelningens årsmöte och verkställa årsmötets beslut.
2. Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter.
3. Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av ledamöterna deltar i mötet.
4. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
5. Styrelseordförande och kassör äger rätt att teckna föreningens firma.
6. Styrelsen ska föra protokoll över sina möten och arkivera dem.
7. Avdelningen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män i styrelsen.
§ 9 Revisorer
1. Revisorerna ska vara minst två personer.
2. Revisorernas uppgift är att granska om avdelningens medel har använts i enlighet
med stadgar och styrelsebeslut.
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3. På årsmötet ska revisorerna presentera en rapport som ska innehålla en
rekommendation om den avgående styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.
4. Styrelsen ska snarast tillhandahålla protokoll och räkenskaper på revisorernas
begäran.
5. Årsberättelsen ska vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet.

§ 10 Valberedning
1. Valberedningen består av minst två personer.
2. Valberedningen föreslår kandidater till val på årsmöte.
3. Nomineringar ska vara inkomna till valberedningen senast en månad före årsmötet
§ 11 Firmatecknare
1. Föreningens firma tecknas av kassören och ordföranden var och en för sig för
summor upp till 10 000 kronor. För större ekonomiska transaktioner tecknar kassören
och ordföranden tillsammans.
§ 12 Ändring av stadgar och upplösning
1. Dessa stadgar kan ändras endast genom beslut av riksorganisationens årsmöte med
2/3 majoritet.
2. Riksorganisationen och lokalavdelningen kan endast upplösas efter beslut av
riksorganisationens årsmöte med 2/3 majoritet.
3. Vid en eventuell upplösning av KSC skall dess tillgångar oavkortat gå till
biståndsprojekt som syftar till att stödja kampen för frihet och mänskliga rättigheter i
Burma.

-----------------------------------------------------------------

Dessa stadgar för lokalavdelning av KSC antogs enhälligt vid beslut i KSC:s femte Årsmöte i
Lindesberg 2009-03-14. Tillägg gjordes i § 3 punkt 5 och i § 7 punkt 13 genom ett enhälligt
beslut vid KSC:s sjunde Årsmöte i Hudiksvall 2011-03-19.
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