Stadgar för Västsvenska Folkinitiativet
§1 Namn och föreningsform
Föreningens namn är Västsvenska Folkinitiativet och är en ideell förening.
§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.
§3 Syfte
Föreningens syfte är att främja och värna om den demokratiska processen på lokal nivå i
Göteborg. Föreningen skall verka för ökat medborgarinflytande och en högre grad av
direkt demokrati som inslag i det parlamentariska styret samt verka som folkbildande och
informerande i såväl demokratiska frågor som att informera folket om viktiga förändringar
på Göteborgs politiska karta för att stärka medborgarinflytandet och öka det demokratiska
utbytet mellan folk och förtroendevalda.
§4 Organ:
Föreningens organ är:
1) Årsmötet
2) Styrelsen
3) Extra årsmöte

§5 Elektronisk kommunikation
En stor del av föreningens kommunikation sker elektroniskt. För föreningens och dessa
stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på
papper.
§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.
§7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad privatperson som godkänner dessa stadgar, har en i grunden
demokratisk hållning och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en
skriftlig anmälan till styrelsen.
När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen.
Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.
En medlem som allvarligt skadar organisationen kan avstängas av styrelsen. Avstängd
medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så
utesluts medlemmen.
Styrelsen och årsmötet kan upphäva avstängning och uteslutning.
§8 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och
anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat
medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde
ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från
medlemsförteckningen.

§12 Uteslutning
Medlem får ej uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att
betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål,
eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
§13 Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist
skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om
skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet.
Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man
utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.
§14 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och genomförande av beslut som fattats på
årsmöten. Föreningens styrelse består av minst ordförande och sekreterare. Samma person
får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen väljs på ett första nybildningsmöte (interimsstyrelse) och årsmöte och tillträder
direkt efter valet. Valbar är person som blivit medlem i föreningen senast tolv veckor före
årsmötet.
Styrelsen består av ordförande samt minst två övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av
kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de
övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt
av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder
suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan
efter beslut av styrelsen ges yttrande och förslagsrätt.
Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.
§15 Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden
till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som
fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande
underrätta styrelsen härom.
§16 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två
revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i
föreningen.
§17 Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes - och
styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på
styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad
före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det
senaste verksamhets och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse
senast 14 dagar före årsmötet.

§9 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja
en eller flera valberedare.
Valberedningen skall senast tio veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår
vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast fyra veckor före
årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.
Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till
revisor i föreningen.
§10 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och
plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i
förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1. mötets öppnande
2. mötets behörighet
3. val av mötets ordförande och mötets sekreterare
4. fråga om årsmötets behöriga utlysande
5. val av två personer att justera protokollet och räkna röster
6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7. ekonomisk berättelse för förra året
8. revisors berättelse för förra året
9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. årets verksamhetsplan och årets budget
11. Beslut om medlemsavgift
12. val av ordförande
13. val av övriga ledamöter
En sekreterare
Eventuellt övriga ledamöter
14. val av årets revisor
15. val av firmatecknare
16. val av årets valberedare
17. övriga frågor
18. mötets avslutande
§11 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en 33 % del av
föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas
skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall 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 eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall
kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i föreningslokalen eller på annan
lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort
framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

§18 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och sekreterare var för sig. Om särskilda skäl
föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.
§19 Rösträtt
Samtliga medlemmar i föreningen har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast
närvarande ur styrelsen rösträtt.
§20 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt
och votering vid begäran. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst.
Vid lika röstetal har styrelsen utslagsröst.
§21 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. Ändring av denna stadga skall meddelas
riksorganisationen. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet
röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till
mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§1), syfte (§3), stadgeändringar (§15)
och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie
årsmöten.
§22 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska
behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem
medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder
betalas och eventuellt överskott skall skänkas till Göteborgs Stadsmissions arbete för
hemlösa.
Medlemmar har ej rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen.
§23 Tolkning av stadgarna
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är för
utsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får
frågan avgöras av styrelsen.

