Stadgar

Svenska kvinnors vänsterförbund

Antagna vid förbundsstämman i Lund den 24 - 25 maj 2008
Reviderade vid förbundsstämman i Lund den 14 - 15 maj 2011

§1

Svenska Kvinnors Vänsterförbund, SKV, verkar för ett demokratiskt, socialt och ekonomiskt
rättvist samhälle.
SKV är partipolitiskt obundet.
SKV har som mål:
att verka för jämlikhet mellan kvinnor och män, byggd på lika rättigheter och skyldigheter i
privatliv, yrkesliv och samhälle.
att verka för fred och fredlig konfliktlösning och vill motverka alla former av våld, förtryck,
krig och krigshandlingar.
att verka för alla människors lika värde och vill motverka kommersiell exploatering som
trafficking och slavarbete.
att verka för ett resursbevarande samhälle, baserat på människors grundläggande behov och
sambanden i naturen.
att verka för solidaritet mellan folkgrupper, regioner och nationer.

§2

Medlem är den som anmält sig för medlemskap och betalar stadgad medlemsavgift samt delar
förbundets målsättning

§3

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman. Vid stämman utses förbundsstyrelsen, bestående av 7 eller 9 styrelseledamöter och 7 eller 9 ersättare.
Förbundet är organiserat i lokalavdelningar.
Vi Mänskor är förbundets tidning.
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§4

Förbundets angelägenheter handhas av styrelsen bestående av 7 alternativt 9 ledamöter varav
två är av förbundsstämman vald ordförande och vice ordförande. Konstituering sker efter
valen och då utser styrelsen kassaförvaltare inom eller utom sig.

§5

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.
Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal avgör lotten.
Förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott om minst två personer. Förbundsordförande är självskriven medlem av arbetsutskottet. Förbundsstyrelsen sammanträder minst tre
gånger årligen. Arbetsutskottet sammanträder så snart ärenden så kräver.

§6

Förbundets firma tecknas av ordföranden och kassaförvaltaren var för sig, eller av två ur
förbundsstyrelsen i förening.

§7

Medlemmarnas årsavgift beslutas av förbundsstämman.

§8

Lokalavdelningarna har till uppgift att i enlighet med dessa stadgar och egna av förbundet
fastställda stadgar verka för förbundets allmänna mål och arbeta för sådana lokala uppgifter
som står i överensstämmelse med förbundets program.

§9

Förbundets lokalavdelningar äger rätt att till förbundsstämman utse ett ombud samt en
ersättare för varje påbörjat 25 -tal medlemmar.
Rösträtt vid förbundsstämman tillkommer ombud eller ersättare för ombud samt
förbundsstyrelsens ordinarie medlemmar eller i förekommande fall deras ersättare.
Ombud som samtidigt är ledamot av förbundsstyrelsen äger dock inte rösträtt i beslut om
ansvarsfrihet. Förbundets funktionärer, ersättare samt tidningens representant har yttrandeoch förslagsrätt vid förbundsstämma.

§ 10

Förbundsstämma hålls minst vart annat år. Kallelse till förbundsstämma, som hålls senast 31
maj, utsänds minst 90 dagar i förväg.
På ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:
a) val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare, tillika rösträknare
b) godkännande av dagordning
c) mötets behöriga utlysande
d) fastställande av röstlängd
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e) styrelsens verksamhetsberättelse - som skall ha sänts ut minst 3 veckor i förväg
f) ekonomisk berättelse
g) revisionsberättelse
h) frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
i) fastställande av årsavgift
j) motioner skall ha inkommit minst sex veckor i förväg. Behandling av inkomna motioner,
som jämte förbundsstyrelsens eller arbetsutskottets yttrande skall ha sänts ut minst tre veckor
i förväg
k) val av förbundsstyrelse:
- val av antal styrelseledamöter
- val av ordförande och vice ordförande
- val av 6 eller 8 styrelseledamöter och 6 eller 8 ersättare
l) val av två revisorer
m) val av valberedning, bestående av minst tre medlemmar.

§ 11

Förbundet har kansli med säte i Göteborg. Kansliets funktionärer anställs av förbundsstyrelsen. Kansliets funktionärer och Vi Mänskors redaktion har rätt att delta med yttrandeoch förslagsrätt i förbundsstyrelsens och arbetsutskottets sammanträden.

§ 12

Förändringar av dessa stadgar fordrar beslut med minst två tredjedels majoritet vid ordinarie
förbundsstämma. Förslag om stadgeändring måste vara utsänt minst 3 veckor i förväg.

§ 13

För upplösning av förbundet fordras
- att beslut fattas vid två på varandra följande förbundsstämmor med minst tre månaders
mellanrum. Det första skall vara ett ordinarie möte. Till det icke ordinarie mötet kallas en
månad före.
- att de för stadgeändring (§ 13) gällande bestämmelserna tillämpas vid båda mötena.
- att beslut fattas om hur befintliga tillgångar skall disponeras, varvid ändamål inom
förbundets verksamhetsområde beaktas.
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