Stadgar
25 februari 2014

§1 Föreningens namn och hemort
Föreningens namn: IKMA Resurscenter (RC)
Säte: Örebro.
§2 Ändamål och uppgifter
Föreningens ändamål är att:
 Främja kvinnors företagande och stimulera till entreprenörskap, oavsett bakgrund,
nationalitet, ålder och yrke.
 Ta tillvara och utveckla kvinnors kompetens och därigenom bidra till ökad
sysselsättning, tillväxt och integration.
 Främja jämställdhet, integration och mångfald.
 Samarbeta med myndigheter, organisationer och näringsliv för ett mer jämställt och
integrerat samhälle.
IKMA RC som ideell förening i Sverige är politiskt och religiöst obunden och har som syfte
att skapa mötesplatser för kvinnor där de får möjlighet att diskutera frågor av gemensamt
intresse, nätverka och inspirera varandra, anordna gemensamma aktiviteter, föreläsningar,
utbildningar och projekt som leder till nytänkande och kreativitet till nya idéer som bidrar till
samhällets utveckling och tillväxt.
IKMA RC förverkligar sin uppgift i enlighet med stadgarna samt på det sätt som fastställs
vid föreningens möten.
§3 Föreningens organisation
Föreningen har tre organ som är:
1. Föreningsstämma, dvs. årsstämma
2. Styrelse
3. Revisor
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§4 Medlemskap
Alla som godtar och som förväntas följa föreningens stadgar samt som verkar i enlighet
med föreningens ändamål och erlagt full medlemsavgift kan bli medlem. Medlem kan vara
både kvinna och man, enskild och juridisk person.
Föreningen välkomnar stödmedlemmar. Stödmedlem kan vara enskild person eller företag
som stödjer föreningens verksamhet och dess ändamål praktiskt eller finansiellt.
Medlem som aktivt motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen.

§5 Medlemsavgift
Medlem skall erlägga första medlemsinsats vid inträdet i föreningen samt medlemsavgift
årligen med ett belopp och vid en tidpunkt som årsstämman beslutar.
§6 Medlemskapets upphörande eller utträde
Medlem har rätt till utträde ur föreningen när den vill, men äger inte rätt att återfå inbetalda
avgifter.

§7 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna överlämnas till revisor
(erna) efter räkenskapsåret. Revisor(er) skall granska räkenskaperna och avge
berättelsen över föregående års förvaltning samt för stämman föreslå ”tillstyrkan” eller
”avstyrkan” av ansvarsfrihet för styrelsen.
§8 Styrelse
Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen av föreningen och väljs av årsstämman.
Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ordinarie ledamöter.
Styrelsens ordförande väljs av årsstämman för ett år i taget. Övriga ledamöter väljs av
årsstämmans växelvis på två år i taget. Eventuella fyllnadsval görs på ett år. Två
suppleanter väljs av årsstämman för ett år i taget.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.
Styrelsen är beslutförd då de närvarande ledamöterna och tjänstgörande suppleanterna
motsvarar minst halva antalet valda ledamöter och beslut fattas med enkel majoritet. Vid
lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, dvs. ordförandens mening gäller.
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Om protokollet;
Vid styrelsemöte skall föras protokoll av sekreteraren eller vid sekreterarens frånvaro
annan ledamot eller suppleant som väljs vid styrelsemötet. Protokollet skall innehålla tid,
plats för mötet och vilka som var närvarande.
Sekreterare och en justerare skall underteckna protokollet.
En styrelseledamot med avvikande mening gällande styrelsens beslut, har rätt att få detta
antecknat i protokollet (reservation).
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och tar hand om dess
angelägenheter. Den beslutar i alla ärenden, inom ramen för stadgarna och årsstämmans
beslut, där annat inte bestämts i stadgarna.
Till styrelsen uppgifter hör bl.a. att:
1. Verkställa årsstämmans beslut.
2. Ta hand om föreningens ekonomi och föra räkenskaper.
3. Utse föreningens förtroendemän och fastställa instruktioner för dessa.
4. Tillsätta för föreningens verksamhet erforderliga arbetsgrupper och fastställa
instruktioner för dessa.
5. Till årsstämmans avge bokslut och förvaltningsberättelse/verksamhetsberättelse för
det senaste räkenskapsåret.
6. Besluta om antagande respektive uteslutning av medlemmar.
7. Verka för föreningens ändamål i enlighet med föreningens allmänna målsättning.
§ 9 Föreningens firmatecknare
Föreningens firma tecknas av två styrelsemedlemmar eller av den/de som styrelsen utser.
§10 Möten och val
Föreningsstämma:
En föreningsstämma, som kallas årsstämma, hålls årligen senast under mars månad.
Därutöver kan extrastämma hållas, vilket sker när styrelsen anser att det behövs eller när
det, för behandling av en viss fråga, begärs av revisor eller när minst en fjärdedel (1/4) av
föreningens medlemmar begär det.
Föreningsstämma hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Medlemmarnas rätt att delta i förvaltningen av föreningens angelägenheter utövas på
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föreningens stämma. Därvid har varje medlem en röst. Som medlem räknas endast den
som erlagt medlemsavgift för det löpande verksamhetsåret.
På föreningsstämman fattas besluten med enkel röstmajoritet. Röstningen sker öppet om
inte någon av mötesdeltagarna begär sluten omröstning.
Kallelse till årsstämman och årsberättelse skall utgå senast två (2) veckor innan mötet
skall äga rum och vara tillgänglig för samtliga föreningsmedlemmar.
I kallelsen ska tid, plats och datum anges, samt vilka ärenden som skall behandlas. Såväl
medlem som styrelsen får lämna motion att behandlas på årsstämman.
Motion från medlem skall lämnas till styrelsen senast 31 december.
På årsstämman ska åtminstone följande ärenden behandlas:

1) Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.
2) Val av två justeringsmän.
3) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och eventuella
fullmakter (röstlängd) och godkännande av densamma.
4) Fråga om kallelse till årsstämman blivit stadgeenligt utlyst.
5) Fastställande av dagordning
6) Styrelsens presentation av verksamhetsberättelse samt resultat- och
balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
7) Revisorns berättelse.
8) Fastställande av resultat- och balansräkning.
9) Fråga till stämman om styrelsens ansvarsfrihet.
10) Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
11) Val av styrelse:
a.
Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
b.
Val av ordförande för ett år
c.
Val av ledamöter för två år
d.
Eventuella fyllnadsval på ett år
e.
Val av suppleanter på ett år.
12) Val av revisor, samt ev. suppleant för denne
13) Val av valberedning
14) Beslut om medlemsavgift samt tid för inbetalning
15) Behandling av i stadgeenlig ordning inkomna motioner.
16) Övriga frågor
17) Mötet avslutas
Valberedningen skall bestå av 1-2 ledamöter och har uppgift att föreslå årsstämman
mötesfunktionärer, styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter samt
revisor/revisorer.
Vid extrastämma skall minst punkt 1 – 5 och 16 – 17 av punkterna ovan behandlas.
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§11 Ändring av stadgar
Ändring av stadgar får ske efter beslut vid två på varandra följande stämmor, varav minst
en skall vara årsstämma. För beslut krävs minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till
nya stadgar ska översändas till medlemmar senast 4 veckor före stämman.

Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen får ske efter beslut vid två på varandra följande
stämmor, varav minst en skall vara årsstämma. För beslut krävs minst 4/5 av antalet
avgivna röster. Ärendet skall översändas till medlemmar senast 4 veckor före stämman.
Den föreningsstämma som slutgiltigt upplöser föreningen, beslutar även om hur dess
behållna tillgångar ska disponeras.
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