Stadgar för
Föreningen Headway Africa
§1

Mål
Headway Africa ska vara en öppen, medlemsburen och transparent förening. Föreningen ska främst
arbeta i afrikanska länder, i samarbete med inhemska intresseorganisationer.
Föreningen Headway Africa arbetar för att familjer som har barn och ungdomar med
funktionsnedsättning ska få goda levnadsvillkor.

§2

Medlemskap
Medlemskap i föreningen Headway Africa kan erhållas av dels enskilda medlemmar, dels svenska
och nordiska föreningar som godtar föreningen Headway Africa’s stadgar. Enskilt medlemskap
beviljas av styrelsen, föreningsmedlemskap av föreningens årsmöte. Företag och liknande kan
beviljas stödjande, associerat medlemskap.

§3

Årsmötet
Föreningen Headway Africa’s högsta beslutande organ är årsmötet som sammankallas årligen under
april eller maj månad. Varje enskild medlem, som betalat gällande årsavgift, har rösträtt vid
årsmötet. Varje förening som beviljats medlemskap har tre röster vardera vid årsmötet. Associerade
medlemmar har ej rösträtt, men äger rätt att närvara och lämna förslag vid årsmötet. Beslut på
årsmötet fattas med enkel majoritet.
Styrelsen kallar till årsmöte och till extraordinärt årsmöte med minst två månaders varsel. Kallelsen
ska innehålla dagordning, tid och plats. Kallelse till extraordinärt årsmöte sker på begäran av
styrelsen, eller när minst en tredjedel av medlemmarna så begär. Förslag som ska behandlas på
årsmötet, ska vara styrelsen tillhanda en månad före årsmötet.
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Årsmötet beslutar om
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§4

Styrelsens verksamhetsberättelse och utvärdering av året som gick,
Godkännande av räkenskaperna
Revisorernas berättelse och ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
Övergripande verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår
Val av ordförande och vice ordförande för ett år
Val av minst tre och högst fem styrelseledamöter för ett år
Val av två revisorer och minst en ersättare för ett år.
Val av valberedning och en sammankallande för valberedningen.
Eventuella propositioner och motioner
Övriga frågor

Styrelsen
Styrelsen består av fem till sju ledamöter inklusive ordförande o vice ordförande.
Styrelsen är ansvarig för att föreningens verksamhet bedrivs utifrån stadgar, mål och strategier.
Styrelsen är ansvarig för att ta fram verksamhetsplaner och instruktioner för verksamheten.
Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Ordförandens röst är utslagsgivande vid lika röstetal.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna deltar.

§5

Medlemsavgifter
Varje medlem, såväl enskild medlem som förening/organisation eller företag, erlägger årligen senast
den 1 mars den medlemsavgift som fastställs av årsmötet.
Att medlemsavgiften betalas in i tid är en förutsättning för utövande av rösträtt och förslagsrätt på
årsmötet.

§6

Verksamhetsår och räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar den 1 januari – 31 december.
Föreningens förvaltning granskas av två revisorer. Revisorerna kan vara föreningsvalda om inte
eventuellt bidragsgivare, projektpartner etc. kräver godkända eller auktoriserade revisorer, som då
kan anlitas för att uppfylla dessa särskilda krav.
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§7

Ekonomi
Styrelsen har ansvaret för ekonomin. Styrelsen beslutar om teckningsrätt, attesträtt och rätt att
teckna firma.
Föreningen finansieras genom medlemsavgifter, gåvor insamlingar och eventuell annan extern
finansiering. Insamlade medel, och eventuell företags medlemsavgifter, ska oavkortat gå till
projekt-och biståndsverksamheten som insatser i land där insatser görs av Föreningen Headway
Africa.

§8

Utträde ur föreningen
Medlem kan utträda ur föreningen Headway Africa efter avslutat verksamhetsår. Medlem kan vid
utträde ej ställa krav på någon andel av eventuella tillgångar.

§9

Stadgeändring
Beslut om stadgeändring fattas med minst 2/3-dels majoritet av de närvarande röstberättigade, vid
två på varandra följande möten, varav det ena ska vara årsmötet.
Förslag till ändring av stadgarna ska vara inkomna före den 1 mars och sändas ut tillsammans med
kallelsen till årsmötet.

§ 10 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen Headway Africa fattas med minst 2/3-dels majoritet av de
närvarande röstberättigade, vid två på varandra följande möten varav det ena ska vara årsmötet.
Vid en upplösning ska eventuella tillgångar tillfalla annan svensk biståndsorganisation för insatser i
land som föreningen verkat.

Dessa stadgar antas av föreningen Headway Africa’s årsmöte 2017.
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