Stadgar för den ideella föreningen Swedwatch
Antagna på det konstituerande mötet för föreningen, 30 september, 2003, reviderade på årsmötet
3 juni, 2009, på årsmötet 25 maj, 2010 samt på årsmötet 23 maj 2013.

1 § Föreningens namn och status
Swedwatch är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden.

2 § Föreningens syfte och verksamhet
Föreningens syfte är att minska sociala och miljömässiga missförhållanden i samband med
svenskrelaterade företags verksamhet, framförallt i utvecklings- och transitionsländer, genom
-

att granska, påverka och informera om sådana missförhållanden, samt
att uppmuntra föredömen, driva på och i en öppen dialog samverka med företag och
offentliga institutioner i Sverige så att större uppmärksamhet ägnas åt att förebygga sådana
missförhållanden

3 § Medlemskap
Till medlem kan juridiska personer väljas som stödjer föreningens syfte. Ansökan om inträde i
föreningen prövas av styrelsen.
Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

4 § Ordinarie årsmöte och extra årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas årligen under
tiden 15 april–15 juni. Årsmöte hålls på ort som styrelsen bestämmer. Styrelsen ansvarar för att
skriftlig kallelse sänds till samtliga medlemmar senast två månader före årsmötet.
Styrelsen ansvarar för att förslag på dagordning för ordinarie årsmöte, årsredovisning och
underlag för budget och verksamhet sänds till medlemmarna senast två veckor före ordinarie
årsmöte. Fråga som medlem vill väcka ska ha inkommit senast fem veckor innan årsmötet.
Vid årsmötet har varje medlemsorganisation en röst. För att rösten ska vara giltig krävs att
medlemsrepresentanten kan uppvisa fullmakt, utfärdad av medlemsorganisationen. Som
röstberättigat ombud vid årsmötet kan inte styrelseledamot eller suppleant utses.
Beslut vid årsmöte fattas, där dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel röstövervikt. Vid
lika röstetal gäller den mening, som årsmötets ordförande biträder. Omröstning sker öppet.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mötets öppnande,
Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst,
Val av mötesordförande,
Val av sekreterare för årsmötet,
Fastställande av dagordning,
Upprättande av röstlängd,
Val av två justeringspersoner att jämte årsmötets ordförande justera protokollet samt att vid
behov fungera som valkontrollanter,
Behandling av styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret,
Revisorernas berättelse för samma tid,
Fastställande av verksamhetsberättelsen,
Fastställande av resultat- och balansräkning,
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar,
Fastställande av styrelse och val av dess ordförande och vice ordförande,
Val av två revisorer, varav en auktoriserad och två revisorssuppleanter, varav en auktoriserad,
Fastställande av medlemsavgifter till föreningen,
Diskussion om nästkommande års verksamhet,
Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller ärende som enskild medlem
har föreslagit att årsmötet skall ta upp.

Extra årsmöte skall hållas när styrelsen finner det påkallat eller då det skriftligen med angivande
av anledning begärs av minst 2/5-delar av medlemmarna. I ärende, som skall behandlas vid extra
årsmöte, ska styrelsen avge utlåtande. I kallelse till extra årsmöte skall angivas det ärende, som
föranlett årsmötets sammankallande. På extra årsmöte kan endast de ärenden behandlas som tas
upp i kallelsen till årsmötet.

5 § Styrelse
Föreningens angelägenheter skall handhas av en styrelse. Varje medlemsorganisation har rätt att
utse var sin representant i styrelsen att fastställa vid årsmötet.
Varje styrelseledamot skall ha en suppleant från den organisation den ordinarie ledamoten
representerar. Suppleanter deltar enbart som ersättare för ordinarie ledamot.

6 § Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

7 § Styrelsens uppgifter
Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ när årsmötet ej är samlat.
Fyllnadsval av styrelseledamot fastställs av styrelsen.

Det åligger styrelsen särskilt
- att verka för att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med föreningens syfte,
- att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper,
- att besluta om arbetsordning, samt kansli och kanslichef,
- att besluta om verksamhetsplan och budget,
- att utse firmatecknare, samt
- att till ordinarie årsmöte avge årsredovisning gällande senaste räkenskapsår.
Ordföranden kallar till sammanträde när han/hon så finner erforderligt eller när minst två av
styrelsens ledamöter begär det. Sammanträde skall hållas minst tre gånger om året. Till
sammanträde skall samtliga ordinarie ledamöter kallas. Vid sammanträde skall föras protokoll
som justeras av mötesordföranden samt ytterligare en vid sammanträdet närvarande ledamot.

8 § Beslutsordning i styrelsen
Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut inom styrelsen
fattas då mer än hälften av ledamöterna är eniga. Omröstning inom styrelsen sker öppet.

9 § Ersättning till styrelseledamot
Styrelsens ledamöter är, såvitt annat icke bestäms av årsmötet, icke berättigade till annan
ersättning från föreningen än för resekostnader för deltagande vid styrelsemöten och årsmöte.

10 § Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.
Styrelsens årsredovisning skall senast den 1 mars överlämnas till föreningens revisorer.

11 § Revision
Föreningens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två därtill utsedda
revisorer, varav en skall vara auktoriserad. För revisorerna skall två suppleanter utses, varav en
skall vara auktoriserad.
Revisorerna skall senast den 20 mars avge revisionsberättelse.
Auktoriserad revisor är berättigad till arvode enligt debitering. I övrigt utgår ej arvode till
revisorerna.

12 § Uteslutning
Medlem som av årsmötet anses motarbeta föreningens intressen och mål kan uteslutas. Beslut
om uteslutning fattas med två tredjedels röstövervikt på ordinarie eller extra årsmöte.
Uteslutning får inte beslutas innan medlem har haft tillfälle att yttra sig.

13 § Upplösning
Föreningen kan upplösas genom beslut som fattas med två tredjedels röstövervikt vid två på
varandra följande årsmöten, varav minst en skall vara ordinarie årsmöte.

Vid upplösning av föreningen beslutar sista årsmötet om föreningens tillgångar, inklusive
föreningens namn, arkiv, webbsida m.m. Föreningens tillgångar skall tillfalla verksamhet som
gagnar föreningens syfte.

14 § Utträde
Medlem äger rätt att när som helst utgå ur föreningen. Erlagd medlemsavgift för innevarande
räkenskapsår återbetalas inte vid utträde.

15 § Stadgeändring
Stadgeändring beslutas av ordinarie årsmöte. För beslut om stadgeändring fordras minst två
tredjedelar av de avgivna rösterna. Omröstning skall ske öppet.

