
STADGAR FOR INTEGRATIONSNÄTVERK GÖTEBORG

§ 1 Föreningens firma

Fö re n i nge ns fi rma ä r I ntegrationsnätverk Göteborg

§ 2 Föreningens ändamål

lntegrationsnätverk Göteborg är fristående, politiskt och religiöst obunden.

lntegrationsnätverk Göteborg ska vara en mötesplats där

. nyetablerade svenskar/invandrare

. nyanlända invandrare
o sedan länge etablerade svenskar

möts för att i diskussioner och samtal, genom information och utbildning väcka vilja till förståelse för
och aktivt delta i det svenska samhället och verka för ömsesidig förståelse mellan olika kulturer.

lntegrationsnätverk Göteborgs verksamhet ska i allt leva upp till

o FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
o FN:s konvention om barnets rättigheter

lntegrationsnätverk Göteborg ska kontinuerligt ordna aktiviteter där familjer och enskilda erbjuds
och känner sig välkomna att delta. Aktiviteterna ska ge ökad kunskap om det svenska samhällets
myndigheter, skola, sjukvård, kultur och traditioner, natur och miljö och utformas så att de samtidigt
ger en träning och ökad kunskap i det svenska språket.

I ntegrationsnätverk Göteborg ska :

o Bjuda in informatörer och yrkesutövare från olika samhällsfunktioner, hälso-, sjuk- och
tandvård för information och utbildning inom respektive område.

o Verka för ökade kunskaper om familjeförhållande i Sverige och belysa kulturella skillnader.
. Arrangera kurseroch aktivitetervilka utvecklardeltagarna att bättre möta tillvaron isitt nya

hemland.

o Arrangera aktiviteter som skapar och väsentligt ökar kontakten mellan sedan länge etablerade
svenska r, nyetablerade svenska r och nya nlä nda inva nd ra re.

o All aktivitet och information skall bedrivas på ett politiskt och religiöst obundet sätt.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun i Västra Götalandsregionen



§ 4 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa

föreningens stadgar.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs vid årsmötet.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, 2 ledamöter samt 1- suppleant. Styrelsen utser

inom sig vice ordförande. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång

inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen

beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat förskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av

årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper samt

avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen ska sammanträda B gånger per verksamhetsår samt därutöver om ordföranden eller minst

tre styrelseledamöter begär detta. Föredragande vid styrelsemöten är verksamhetschefen.

Styrelsen är beslutsför då minst 4 ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel

majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val

genom lottning.

Styrelsen utser föreningens verksamhetschef.

Styrelsen fattar beslut om anställningsvillkor och arbetsuppgifter för verksamhetschef och eventuellt

annan personal.

Anställning inom föreningen utesluter styrelseu ppd rag.

§ 8 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande, kassör och/eller verksamhetschef, två i förening..

§ 9 Räkenskapsår

Räkenskapsår skall vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 31- januari.

§ 10 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer.



§ 11Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31 mars på

tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska sändas tillalla medlemmarvia E-post

eller via brev till dem som saknar E-post och anges på föreningens hemsida samt anslås i

föreningslokalen, så att även medlemmar med temporära adresser rimligen nås. Kallelse skall sändas

senast 3 veckor före ordinarie årsmöte eller 2 veckor före extra årsmöte'

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om

detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

Vid ordinarie årsmöte skallföljande ärenden behandlas:

t. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Val av 2 protokolljusterare och 2 rösträknare

4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av dagordning

6. Verksamhetsberättelse

7. Resultat- och balansräkning

8. Revisionsberättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret

11. Fastställande av medlemsavgift

12. Val av ordförande i föreningen för en tid av en mandatperiod

13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleant för en tid av en mandatperiod

l-4. Val av valberedning, 2 personer varav en sammankallande

15. Val av 2 revisorer samt suppleanter

16. Behandling av i rätt tid inkomna motioner och övriga frågor

17. Avlutning av årsmötet

§ 12 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1,110 av

föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå

det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast

ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 13 Rösträtt

Vid årsmöte harvarje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.



§ 14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet.

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning begärts av någon medlem. Beslut fattas
såvida dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening
som ordföranden biträder, vid val sker dock detta genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne
är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade som är närvarande på mötet.

§ 15 Regler för ändring av stadgarna.

För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmöte med minst 213 av antalet avgivna röster. Förslag till
ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

§ 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 17 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala
beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamå1, eller uppenbarligen skadat
föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått ta del av de omständigheter som föranlett
att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att
yttra sig. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet om uteslutning skalltillställas den
berörde omedelbart efter beslutet.

§ 18 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om
föreningen upplöses ska föreningens tillgångar skänkas till en vid årsmötet beslutad välrenommerad
hjä lporga nisation.

Dessa stadgar har antagits vid konstituerande möte av lntegrationsnätverk Göteborg
den 20 maj 2015
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