Stadgar för Feministiskt initiativ Gävle
Reviderade vid föreningens årsmöte i Gävle 2016-03-20

§ 1 Föreningens namn
Feministiskt initiativ Gävle (F! Gävle).
Föreningen är registrerad som ideell förening hos skattemyndigheten, med organisationsnummer
802495-3401. Föreningen är en kommunförening i Feministiskt initiativ, vars organisationsnummer är 802422-9497.

§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Gävle kommun.

§ 3 Föreningens omfattning
Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i
Gävle kommun.

§ 4 Föreningens syfte och mål
F! Gävle har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen på kommunal nivå, rörande såväl
politiska som organisatoriska frågor.
F! Gävle har till uppgift att sprida information om Feministiskt initiativs politik, att verka för
opinionsbildning och att driva politiska frågor och samtal inom kommunen.
F! Gävle ska arbeta med samordning och organisering av det partipolitiska arbetet på kommunal
nivå, såväl inom som utanför parlamentarisk församling.
F! Gävle ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de kommunpolitiska frågorna, liksom
för beslut i övriga ärenden av lokal eller kommunal karaktär.
F! Gävle ska vara ett forum för politisk diskussion medlemmar emellan och fungera som länk
för kommunikation mellan kommunens enskilda medlemmar, kommunens medlemsgrupper,
länets/regionens avdelning, andra kommunföreningar och den nationella styrelsen för
Feministiskt initiativ.
F! Gävle ska arbeta i enlighet med denna stadga, med plattform och stadgar för Feministiskt
initiativ, samt med riktlinjer och beslut antagna vid årsmöte.

§ 5 Medlemskap
Samtliga medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta i Gävle kommun är medlemmar i
F! Gävle.

§ 6 Medlems utträde
Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till föreningsstyrelsen, utträda ur föreningen.
Medlem som utträder ur Feministiskt initiativ utträder samtidigt ur F! Gävle.
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§ 7 Medlems uteslutning
Medlem som uteslutits ur Feministiskt initiativ är automatiskt utesluten ur F! Gävle.

§ 8 Avgifter
Medlem erlägger för varje verksamhetsår en av kongressen fastställd avgift. Kongressen fastställer
omfattning och villkor för, om och hur medlemsavgiften fördelas till avdelningarna.

§ 9 Organisation
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. F! Gävle leds mellan årsmötet av en
styrelse. Medlemmarna kan organisera sig i utskott, arbetsgrupper och medlemsgrupper
av både geografisk och tematisk karaktär.
Parlamentariskt initiativ sker i enlighet med Feministiskt initiativs stadgar.

§10 Föreningsstyrelsen
F! Gävles styrelse väljs av årsmötet. Styrelsen bör sammansättas med beaktande av geografisk
representation och intersektionell analys.
Enbart medlemmar i F! Gävle kan ingå i styrelsen.
Styrelsen ska förutom ordförande och kassör bestå av minst tre (3) ordinarie ledamöter, samt
valfritt antal suppleanter. Ordförande väljs särskilt av årsmötet. Styrelsen utser inom sig minst
två (2) personer som var för sig har rätt att teckna avdelningens firma.
Styrelsen utser inom sig övriga funktioner, med möjlighet att fritt variera period för vilken
funktionerna utses.
En reservlista kan, om årsmötet så önskar, skapas av de kandidater som inte blir invalda och
som bedöms som lämpliga. Kandidaterna rangordnas efter rösttal.
Ordförande leder styrelsens arbete. Styrelsen ska ha minst sex (6) protokollförda möten per år.
Protokollen ska finnas tillgängliga för medlemmar att ta del av vid begäran.
Styrelsen har till uppgift att:
l

planlägga, leda och inför årsmötet ansvara för politik, ekonomi, organisation och kampanjverksamhet

l

tillse att personuppgifterna i partiets medlemsregister hanteras i enlighet med gällande lagstiftning

l

anordna regelbundna medlemsaktiviteter, eller överse att medlemsgrupper i kommunen
anordnar sådana

l

informera kommunens medlemmar om kommunföreningens verksamhet

l

utveckla och fatta beslut om kommunal politik

l

driva kommunpolitiska frågor

l

samarbeta med övriga kommunföreningar i länet eller regionen och med den avdelning som
omfattar länet eller regionen

l

tillse att det finns kandidater att välja till kommunfullmäktige
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Ledamöter väljs för två (2) år i taget på årsmötet. Ordförande väljs för ett (1) år.
Föreningsstyrelsen är beslutsmässig om tre (3) av styrelsens ledamöter är närvarande. 		
Föreningsstyrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal fastställs beslutet 		
genom lottning.
Föreningsstyrelsen tillträder dagen efter årsmöte.

§11 Vakanta styrelseplatser under mandatperiod
Om styrelseledamot eller suppleant avsäger sig sitt uppdrag under mandatperioden kan styrelsen
fylla den vakanta platsen med kandidat från reservlista från senaste styrelseval. Kandidaterna
ska tillfrågas i den ordning de står på listan.
Om reservlista saknas kan fyllnadsval hållas för att fylla den vakanta platsen. Styrelseledamot
eller suppleant kan endast fyllnadsväljas på extra årsmöte. Detta ska då framgå i kallelsen.

§12 Beslutsordning
Beslut i kommunpolitiska frågor fattas av styrelsen, på basis av beslut från årsmöte, samt efter
förslag som framlagts av medlemmarna. Beslut rörande en begränsad del av kommunen kan
endast fattas om detta är förankrat hos medlemmar i det aktuella området.

§13 Årsmöte
Årsmöte ska hållas under perioden 1 januari - 31 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal fastställs beslutet genom lottning.
Enbart medlemmar i F! Gävle har rösträtt vid årsmöte. Medlemsavgiften ska vara betald 30
dagar före årsmötet. Kallelse till årsmötet ska utfärdas senast tre (3) veckor i förväg till
kommunföreningens medlemmar. Motioner och förslag ska vara inkomna senast två (2) veckor
innan årsmötet.
På årsmötet ska följande punkter tas upp:
fastställande av röstlängd
l val av ordförande och sekreterare för årsmötet
l val av justerare och rösträknare
l fastställande av mötesordning
l frågan om årsmötet utlysts enligt stadgarna
l val av styrelse för kommande mandatperiod
l val av revisorer
l val av valberedning
l övriga val (sammankallande i utskotten, etc.)
l motioner, propositioner och förslag till stadgeändringar
l övriga frågor
l

§14 Valberedningen
Valberedningens uppgift är att bereda valen och förorda kandidater till styrelsen och till revisorer.
Valberedningen förväntas uppmana medlemmar att komma in med nomineringar till de val
valberedningen ska bereda. Valberedningens urval av kandidater behöver ej enbart baseras
på inkomna nomineringar. Valberedningen har även till uppgift att vid avsägelse eller frånfälle
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av ledamöter i föreningsstyrelsen, valberedning eller bland revisorer administrera fyllnadstillsättningen i enlighet med föreningens stadga. Avsägelse av förtroendepost måste inkomma
skriftligen till valberedningen. Ledamöter i valberedningen väljs för två (2) år i taget på
årsmötet. Sammankallande utses inom valberedningen. Valberedningen bör sammansättas
med beaktande av geografisk representation och intersektionell analys. Valberedningens
förslag ska presenteras en (1) vecka innan årsmötet.

§15 Revisorer
På årsmötet väljs två (2) revisorer. Revisorerna har att granska styrelsens verksamhet, förvaltning
och räkenskaper. Revisorerna ska verkställa revision samt avge revisionsberättelse till årsmötet.
Styrelsen ska efter avslutat räkenskapsår för revisorerna göra tillgängligt bokslut och andra för
revisorerna relevanta handlingar. Revisorer väljs för två (2) år i taget av styrelsen. Revisorer kan
ej inneha några andra förtroendeuppdrag inom organisationen.

§16 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan sammankallas på initiativ av föreningens styrelse eller då minst en tredjedel
av föreningens medlemmar inlämnar skriftlig begäran om detta.
Kallelse till extra årsmöte skickas per e-post, eller per post om medlem saknar e-postadress.
Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast två (2) veckor före mötet.

§17 Räkenskaper
Föreningens räkenskapsår är kalenderår 1 januari - 31 december.

§18 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får ges av såväl medlem som av styrelsen.

§19 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av årsmöte med 2/3 majoritet. I händelse av
föreningens upplösning ska dess tillgångar överföras till den nationella föreningen Feministiskt
initiativ.

§20 Tolkningsföreträde
Föreningsstyrelsen har företräde i tolkning av denna stadga.
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