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Stadgar 

 

 

1 §  Ändamål 

Stockholms Centrum för Internationell Social och Ekonomisk Rekonstruktion (SCISER) är en partipolitiskt 

och religiöst obunden tanke- och aktionssmedja med syfte att länka samman forskning och aktivism 

och främja medborgardeltagande inom områden som fred, social och ekologisk hållbarhet, samt 

civila och politiska rättigheter.   

 

2 § Sammansättning 

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. 

 

3 § Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 

 

4 § Föreningens firma och säte 

Föreningens firma är Stockholms Centrum för Internationell Social och Ekonomisk 

Rekonstruktion (SCISER). 

 

Föreningens firma tecknas av upp till två styrelseledamöter var för sig, vilka styrelsen fastslår. 

Därtill har ordförande och kassör ställningsmakt för löpande verksamhet.  

 

Föreningen är nationell och internationell med säte i Stockholm. 

 

5 § Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar fordras beslut på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett 

ordinarie. För beslut om stadgeändring krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster.  

 

Vid beslut om stadgeändring ska omröstning ske så att endast ett förslag ställs mot gällande 

ordning. 

 

 

 

 

 



 

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR 

 

6 §  Medlemskap 

Föreningen är öppen för alla fysiska personer oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, nationell och etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder. 

 

Medlem i föreningen är den person som har betalat medlemsavgift, ansluter sig till föreningens 

idéprogram och av styrelsen beviljats medlemskap. 

 

Medlem ska följa föreningens stadgar, mål och föreskrifter, beslutade av föreningens årsmöte eller 

styrelse. 

 

Vid föreningens årsmöte fastställs medlemsavgiften för närmast påföljande kalenderår. 

 

Medlemskap i föreningen kan ta sig uttryck i två former: 

- aktivt medlemskap, vilket innebär att medlemmen aktivt deltar i fysiska eller digitala 

aktiviteter inom ramen för föreningens verksamhet, och 

- stödmedlemskap, vilket innebär att medlemmen ges möjlighet att stödja föreningen och få 

löpande information kring dess aktiviteter. 

 

Medlemskapets karaktär utvärderas årligen genom en avstämning av uppfyllda medlemsvillkor, och 

kan dessutom när som helst omvärderas av styrelsen om särskilda omständigheter föreligger. Beslut 

om omvärdering måste protokollföras. 

 

7 §  Utträde 

 

Medlem som vill utträda ur föreningen ska anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart 

ha lämnat föreningen.   

 

Medlem som före ett årsmöte, trots påminnelse, ej betalat medlemsavgift avseende föregående 

verksamhetsår anses ha utträtt ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att 

personen avförs från medlemsförteckningen. 

 

 

 



 

 

8 §  Uteslutning m.m. 

Medlem kan uteslutas ur föreningen genom enhälligt beslut av styrelsen. Detta kan ske om 

medlem: 

- inte följer föreningens stadgar eller fattade årsmötes- eller styrelsebeslut, eller 

- motverkar föreningens ändamål, verksamhet eller idéprogram, eller uppenbarligen skadat 

dess intressen. 

 

Beslut om uteslutning enligt punkterna ovan får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 

14 dagar, i förväg fått möjlighet att till styrelsen yttra sig om de omständigheter som föranlett att 

medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet gäller med 

omedelbar verkan från det att berörd medlem skriftligen informerats, vilket ska ske inom en vecka 

från dagen för beslutet. 

 

9 §  Medlems rättigheter och skyldigheter 

Samtliga medlemmar 

- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 

- har rätt till information om föreningens angelägenheter, 

- ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av årsmötet, extra årsmöte och styrelsen, 

- har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen, 

samt 

- ska till föreningens kassör eller konto betala medlemsavgift för innevarande år senast vid 

årsmötet. 

Aktiva medlemmar 

- ska delta fysiskt eller digitalt vid minst tre aktiviteter per år, 

- ska vara aktiv i minst en arbetsgrupp, och 

- har möjlighet att bli invald i föreningens styrelse. 

 

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE 

 

10 §  Tidpunkt och kallelse 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före oktober månads utgång. Kallelse 

till årsmötet ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna. Kallelse sker per 

post eller e-post till medlem på senast uppgivna adress eller överlämnas personligen. Det åligger 

varje medlem att ansvara för att styrelsen har korrekta kontaktuppgifter till handa. 

 



 

 

Har förslag väckts om stadgeändring, ändringar i idéprogrammet, upplösning eller sammanslagning 

av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess 

medlemmar ska det anges i kallelsen. 

 

Verksamhetsberättelser, revisorers berättelser samt styrelsens förslag och inkomna motioner med 

styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I 

kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga. På årsmöte kan endast frågor som 

aviserats i kallelsen behandlas. 

 

11 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt 

Varje medlem har rösträtt och yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte och annat föreningsmöte. 

Rösträtt utövas genom personlig närvaro eller skriftligt ombud och varje medlem har en röst. 

 

12 §  Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas under årsmötet. Förslag från medlem 

ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen ska senast en vecka innan 

årsmötet kommunicera skriftligt yttrande om förslaget. 

 

13 §  Beslutsförhet 

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

eller genom skriftligt ombud som ska vara tillhanda styrelsen senast dagen för årsmötet. För 

beslutsfattande krävs minst en närvarande medlem utöver styrelsen.  

 

14 §  Beslut och röstningsförfarande 

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

regler gäller vid beslut om stadgeändring eller upplösning av föreningen (jfr 5 och 23 §§). 

 

Vid votering ska ordförande föreslå röstningsförfarande, som ska godkännas av närvarande vid 

årsmötet, och föreningens röstlängd ska fastställas av föreningens mötesordförande. Enkel 

majoritet tillämpas, och lika röstetal äger sittande föreningsordförande utslagsröst, utom vid 

personval då lotten avgör. Sluten votering ska äga rum om så begärs. 

 

15 §  Valbarhet 

Valbar till styrelsen är röstberättigad, aktiv medlem i föreningen. Valbar till valberedningen är 

samtliga medlemmar. 

 



 

 

16 §  Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmöte ska följande behandlas och protokollföras: 

1. Val av mötesordförande. 

2. Val av mötessekreterare. 

3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande. 

4. Godkännande av dagordning. 

5. Val av två justeringsmän som, jämte mötesordförande och sekreterare, ska justera protokoll 

samt agera rösträknare. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för nästföregående verksamhetsår (kalenderår). 

7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av över-/underskott 

för nästföregående verksamhetsår. 

8. Revisionsberättelse för nästföregående verksamhetsår. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse. 

10. Val av 

a) ordförande för en tid av ett år, 

b) styrelseledamöter och suppleanter för minst hälften av styrelseledamotsantalet, för 

en tid av ett år, 

c) revisor och suppleant för denne, 

d) valberedning. 

11. Fastställande av medlemsavgifter. 

12. Behandling av inkomna motioner. 

 

17 §  Extra årsmöte 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. 

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorn eller minst tre av föreningens aktiva 

medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att 

hållas inom två månader från erhållen begäran. 

 

Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast 

sju dagar före mötet. 

 

Om rösträtt, beslutsmässighet och avisering av frågor att behandla, gäller vid extra årsmöte vad 

som sägs i 10-13 §§ om årsmöte. 

 



 

 

VALBEREDNINGEN 

 

18 §  Sammansättning och åligganden 

Föreningens valberedning ska bestå av två medlemmar, och har till uppgift att till årsmöte 

framlägga förslag till val av styrelse och revisor. 

 

REVISORER 

 

19 §  Revision 

Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av föreningens revisor. 

 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna ska 

sammanföras i bokslut per den 31 december årligen och ska, jämte styrelseprotokollen, vara 

tillgängliga för revision 60 dagar före ordinarie årsmöte. Revisionsberättelsen ska vara styrelsen 

tillhanda senast två veckor före årsmöte. 

 

STYRELSEN 

 

20 §  Sammansättning 

Styrelsen består av ordföranden samt minst tre och max sex övriga ledamöter. 

 

Styrelsen ska utan dröjsmål efter årsmöte konstituera sig och inom sig utse sekreterare, kassör och 

eventuella övriga befattningar. 

 

21 §  Åligganden 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens 

angelägenheter. Styrelsen ska - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet 

och tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att 

- tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, 

- verkställa årsmötets fattade beslut, 

- planera, leda, fördela och informera om arbetet inom föreningen, 

- ansvara för och förvalta föreningens medel, 

- tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 19 §, och 

- förbereda årsmöte. 

 



 

 

Styrelsen kan bland föreningens medlemmar utse temporära/nya/kompletterande befattningar och 

inrätta arbetsgrupper med särskilda uppgifter för att stödja verksamheten. 

 

22 §  Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har 

begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter har kallats och minst två ledamöter 

utöver ordförande är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande 

utslagsröst. 

 

Vid sammanträde ska beslutsprotokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av 

en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet. 

Styrelseprotokoll ska göras tillgängliga för medlemmarna.  

 

 

FÖRENINGENS UPPHÖRANDE 

 

23 §  Upplösning av föreningen 

Beslut om upplösning av föreningen fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett 

ordinarie. För beslut om upplösning av föreningen krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna 

röster. 

 

Vid upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar, minus eventuellt resterande skulder, 

användas för ett ideellt ändamål som årsmötet beslutar om vid det andra beslutstillfället. 

Tillgångarna ska därefter snarast möjligt överföras till den mottagare årsmötet beslutat om 


