STADGAR - KALMARSUND PRIDE
Fastställda på det extrainsatta årsmötet i december 2020

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sida 1: Innehållsförteckning
Sida 2: §1 Namn och säte, §2 Forum och ändamål och §3 Beslutsrätt
Sida 3: §4 Medlemskap, §5 Verksamhetsår och §6 Firmatecknare
Sida 4: §7 Årsmötet och §8 Medlemsavgift
Sida 5: §9 Extrainsatt årsmöte, §10 Stadgeändringar, §11 Revision och §12 Valberedning
Sida 6: §13 Styrelsen, §14 Tillämpning av stadgarna, §15 Förvaltning och §16 Upplösning
Sida 7: Underskrifter av mötespresidium vid det extrainsatta årsmötet i december 2020
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§1 Namn och säte
1.1 Föreningens namn är Kalmarsund Pride.
1.2 Föreningens säte är Kalmar Kommun.

§2 Forum och Ändamål
2.1 Kalmarsund Pride är en ideell, fristående, partipolitiskt och religiöst obunden
paraplyförening.
2.2 Kalmarsund Prides syfte är att samla människor, föreningar och organisationer i Kalmar
län i HBTQI frågor.
2.3 Kalmarsund Pride har till syfte att ordna arrangemang som på olika sätt synliggör, stödjer
och utvecklar förutsättningarna för HBTQI personer och deras anhörigas liv.
2.4 Kalmarsund Pride vänder sig till alla människor, föreningar och organisationer som är
solidariska med Kalmarsund Prides strävan att få ett mer inkluderande samhälle.
2.5 Kalmarsund Pride ställer sig bakom Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna.
2.6 Kalmarsund Pride arbetar för att stärka HBTQI personers rättigheter och tar aktivt
avstånd från all form av diskriminering som exempelvis rasism, sexism, homofobi och
transfobi.
2.7 Kalmarsund Pride solidariserar sig med andra rörelser som riskerar diskriminering och
förtryck, och som verkar i samma anda som Kalmarsund Pride.

§3 Beslutsrätt
3.1 Styrelsemöten
Vid Kalmarsund Prides styrelsemöten är det enbart de delegater som blivit valda vid årsmöte
eller extrainsatta årsmöte som har rösträtt.
Om röstningen blir oavgjord, blir ordförandens röst avgörande.
3.2 Medlemsmöten
Vid Kalmarsund Prides medlemsmöten är det medlemmar som har rösträtt, det vill säga alla
föreningar/organisationer och enskilda som aktivt blivit medlemmar.
Föreningar/organisationer och enskilda som inte är medlemmar i föreningen, har ingen
rösträtt.
3.3 Årsmöte & Extrainsatt årsmöte
Vid Kalmarsund Prides årsmöten och extrainsatta årsmöten har enbart
föreningar/organisationer och enskilda som är medlemmar rösträtt. Föreningar/organisationer
och enskilda som ej är medlemmar får inte framföra åsikter eller vara med och rösta. Deras
röst är ogiltig sålänge de inte är medlem.
3.4 Beslutsformer
Beslut fattas med ja rop. Vid begäran om votering* används handuppräckning med hjälp av
lappar. Kan beslut ej nås genom lika röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.
*Votering: Innebär att man tar till skriftlig omröstning. Alla räcker upp en lapp vid votering.
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§4 Medlemskap
4.1 Föreningar, organisationer och enskilda som delar och skriver under Kalmarsund Prides
värdegrund har möjlighet att bli medlem i Kalmarsund Pride.
4.2 Medlemskap erhålls genom att man ansöker om medlemskap hos styrelsen. Då kommer
styrelsen kolla vilken typ av organisation/förening man är, detta genom att begära in stadgar
och andra dokument och man får sedan skriva under Kalmarsund Prides värdegrund. Efter
detta behöver man betala in medlemsavgiften, först efter detta är man fullvärdig medlem.
För enskilda gäller att man betalar in gällande medlemsavgift.
4.3 Föreningar och organisationer med organisationsnummer kan bli medlem i Kalmarsund
Pride. Även enskilda personer kan bli medlem i Kalmarsund Pride.
4.4 Styrelsen för Kalmarsund Pride ansvarar för att godkänna eller neka medlemskap.
Styrelsen kan också utesluta en förening/organisation eller enskild som bryter mot
Kalmarsund Prides värdegrund.
4.5 En förening/organisation eller enskild person som skadar Kalmarsund Pride, bryter mot
föreningens stadgar eller mot föreningens beslut eller på annat sätt verkar på sätt som
uppenbart strider mot föreningens ändamål kan uteslutas av styrelsen. Den aktuella
föreningen/organisationen eller enskilde äger rätt att yttra sig före sådant beslut.

§5 Verksamhetsår
5.1 Verksamhetsår för Kalmarsund Pride är 1:a april till och med 31:a mars varje år.
5.2 Styrelsen för Kalmarsund Pride kan besluta att förlänga verksamhetsåret om det bedöms
vara nödvändigt. Dock måste styrelsen fortsatt redovisa intäkter och utgifter till skatteverket.

§6 Firmatecknare
6.1 Firmatecknare utses på varje årsmöte. Mandatet är på ett år.
6.2 Styrelsen har mandat att utse en ny firmatecknare under årets gång, om den sittande
firmatecknaren väljer att avgå.
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§7 Årsmötet
7.1 Årsmöte hålls årligen senast den sista mars.
7.2 Årsmötet sammankallas av styrelsen. Kallelse och dagordning ska vara
medlemsföreningarna och enskilda medlemmar tillhanda senast 4 veckor före årsmöte.
7.3 Relevanta årsmöteshandlingar ska vara medlemsföreningarna och enskilda medlemmar
tillhanda senast 2 veckor före årsmöte.
7.4 Till årsmötet skickar varje medlemsförening ombud som företräder medlemsföreningen
under årsmötet.
7.5 Varje medlemsförening har 3 platser på årsmötet.
7.6 Varje medlemsförenings styrelse utser ombud, samt ersättare för dessa, för
medlemsföreningen till årsmötet.
7.7 Det är enbart medlems-föreningarnas ombud samt medlemmar som inte tillhör någon
förening som har rösträtt på årsmötet.
7.8 Årsmötet ska behandla
-

Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justerare, rösträknare och
tidsunderlättare).
Redovisning av verksamhet och ekonomisk förvaltning.
Revisionsberättelse.
Fastställande av resultat- och balansräkning.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut om antal styrelseledamöter i styrelsen.
Val av styrelse (ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, styrelseledamöter
och styrelsesuppleanter)
Val av revisor
Val av valberedning
Behandla inkomna motioner från medlemsföreningar och eventuella propositioner
från avgående styrelsen
Beslut om medlemsavgift

7.9 För beslut på årsmöte gäller enkel majoritet. Om majoritet ej kan uppnås bordläggs frågan
till en majoritet kan uppnås.

§8 Medlemsavgift
8.1 Varje medlemsförening/medlemsorganisation och enskild medlem måste varje år erlägga
en medlemsavgift för att anses som medlem.
8.2 Årsmötet måste varje år behandla frågan och fastställer där en medlemsavgift.
8.3 Medlemsavgiften får inte understiga 100 kr.
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§9 Extrainsatt årsmöte
9.1 Ett extrainsatt årsmöte hålls om revisorerna, styrelsen, valberedningen eller en tredjedel
av medlemsföreningarna och medlemmarna önskar det. Man kan också kalla till ett
extrainsatt årsmöte vid stadgeändring.
9.2 Kallelse ska skickas till medlemsföreningarna och enskilda medlemmar minst 2 veckor i
förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag.
9.3 Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.
9.4 Till det extrainsatta årsmötet får varje enskild medlemsförenings styrelse välja ombud
enligt samma regler som gäller till ordinarie årsmöte.
9.5 Under det extrainsatta årsmötet gäller samma regler kring röstning med mera som under
ett ordinarie årsmöte.

§10 Stadgeändring
10.1 För att ändra i stadgarna krävs majoritet bland medlemsföreningarna och medlemmarna
på två följande årsmöten, vilket minst ett av dessa måste vara ett ordinarie årsmöte. Mellan
dessa möten måste minst en månad förflytta.
10.2 Medlemsföreningarna och medlemmarna kan under ett extrainsatt årsmöte besluta att
bortse från stadgarna gällande punkt 9.1 och ändra i dessa om det uppenbart behövs för att
föreningen ska kunna fortsätta fungera, exempelvis sätes- och adressändring är en sådan
punkt. I övrigt krävs att man följer reglerna enligt punkt 9.1.

§11 Revision
11.1 En revisor måste varje år utses som granskar föreningens ekonomi och verksamhet.
11.2 Personen som väljs till revisor får inte inneha ett annat förtroendeuppdrag inom
Kalmarsund Pride.

§12 Valberedning
12.1 En valberedning måste varje år väljas på årsmötet
12.2 Valberedningens uppdrag är att nominera kandidater till styrelsen, revision och
valberedning inför kommande verksamhetsår.
12.3 Valberedningen består av en eller flera delegater som medlemmarna på årsmötet utsett.
12.4 Valberedningen kan föreslå extrainsatt årsmöte.
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§13 Styrelsen
13.1 Styrelsen är Kalmarsund Prides beslutande organ under verksamhetsåret och mellan
årsmötena.
13.2 Styrelsen för Kalmarsund Pride ansvarar för ledning, organisation och förvaltning av
Kalmarsund Pride.
13.3 Styrelsen företräder medlemsföreningarna och medlemmarna utåt sätt och är ansvariga
för att utveckla Kalmarsund Pride på ett positivt sätt.
13.4 Styrelsen har mandat att fatta beslut som de finner motiverade. Besluten får inte strida
mot föreningens stadgar.
13.5 Styrelsen utses på årsmötet. Dess arbete kan variera från år till år beroende på vad som
beslutats på årsmötet.
13.6 Styrelsen ska alltid arbeta med och följa föreningens stadgar.
13.7 Styrelsen ska alltid se till medlemsföreningarnas och de enskilda medlemmarnas bästa.
13.8 Om det inkommer klagomål från en eller flera medlemsföreningar eller enskilda
medlemmar så ska styrelsen ta dessa på allvar och åtgärda problemet snarast.
Om medlemsföreningarna eller de enskilda medlemmarna anser att styrelsen inte tar
klagomålet på allvar kan de vända sig till revisorn eller föreslå ett extrainsatt årsmöte.
13.9 Styrelsen kallar till lämpligt antal medlemsmöten.
13.10 Om en medlemsförenings delegat i styrelsen väljer att avgå ska medlemsföreningen i
första hand skicka en ny representant. Om detta inte är möjligt väljer Kalmarsund Prides
styrelse in en av de medlemsföreningar som sitter som suppleant.
Om det är medlemsföreningen som sitter som ordförande som avgår och det inte finns någon
ersättare eller vice ordförande i Kalmarsund Pride så måste man kalla till ett extrainsatt
årsmötet.

§14 Tillämpning av stadgarna
14.1 Styrelsen för Kalmarsund Pride äger tolkningsföreträde på stadgarna och får utfärda
närmare anvisningar om hur stadgarna ska tillämpas.

§15 Förvaltning
15.1 Kalmarsund Prides ekonomi ska hanteras på ett omsorgsfullt och betryggande sätt och
ekonomiska medel får endast användas för verksamhet som faller under föreningens syfte.
15.2 Styrelsen ansvarar för att pengarna används på ett sådant sätt så att man får ut så mycket
som möjligt av pengarna.

§16 Upplösning
16.1 Upplösning av föreningen kräver majoritet bland medlemsföreningarna och de enskilda
medlemmarna på två på varandra följande årsmöten, varav bägge årsmötena måste vara
ordinarie.
16.2 Föreningens kvarvarande tillgångar skall vid upplösning överföras till en
förening/organisation med samma syfte och ändamål som Kalmarsund Pride.
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UNDERSKRIFTER

_______________________
Ort & Datum

MÖTESPRESIDIUM - EXTRAINSATT ÅRSMÖTE DECEMBER 2020!

_______________________________
Mötesordförande, Alexander Finstad

_______________________________
Mötessekreterare, Tin Eriksson

_______________________________
Justerare, Jessica Rydell

_______________________________
Justerare, Camilla Nilsson
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