Stadgar
för den ideella föreningen Hedniska Nätverket Vitka (HNV) med säte i Göteborg. Bildad 1987.
Antagna vid årsmötet den 16 april 2016.

Allmänna bestämmelser
§1 Ändamål
Föreningen har som ändamål att vara ett nätverk för personer med intresse för hedniska och
nyhedniska religioner, trossystem och praktik.
HNVs målsättning är att underlätta för såväl enskilda personer som grupper, hedniska samfund och
andra hedniska föreningar att få kontakt med varandra. Detta görs genom att erbjuda kanaler för
kontakt och samverkan.
§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 Firmateckning
Firmatecknare är ordförande och kassör, var för sig.
§5 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
§6 Stadgetolkning m.m.
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av
styrelsen.
§7 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.
§8 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen och ska vara

styrelsen tillhanda minst 2 månader före årsmöte. Förslag på stadgeändring ska gå ut skriftligen till
medlemmarna i god tid före årsmötet.
§9 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I
beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till
bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m. m. skall
arkiveras.

Föreningens medlemmar
§10 Medlemskap och värderingar
Medlemskap är öppet för alla fysiska personer som är myndiga, har en demokratisk livssyn och som
erkänner alla människors lika värde oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning. Föreningen och
dess medlemmar ska också stå för religiös tolerans och religionsfrihet i det mångkulturella
samhället.
§11 Att bli medlem
För att bli medlem skall man ansöka om medlemskap till styrelsen. Medlemsansökan skall
godkännas av styrelsen, varpå av årsmötet fastställd medlemsavgift skall erläggas. Medlemskap
skall nekas personer som inte uppfyller kraven i §10.
§12 Hedersmedlemskap
Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.
Hedersmedlemskap ges för resten av livet. Denna person kan dock uteslutas eller begära utträde i
enlighet med §13 och §14 nedan.
§13 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.
§14 Uteslutning
Medlem som verkat i strid med stadgarna, eller framfört uppfattningar som står i strid med
stadgarna, eller på annat sätt verkat så att föreningen riskerar att skadas, kan begäras utesluten. Om
det uppdagas att en medlem inte uppfyller kraven i §10 skall denne uteslutas. Begäran om
uteslutning lämnas skriftligen till styrelsen.
Innan beslut om uteslutning fattas skall den som riskerar att bli utesluten ges tillfälle att yttra sig om
omständigheterna som föranlett att frågan väckts.
Uteslutning beslutas normalt av styrelsen. Då medlem utan tvekan har brutit mot regler i §10, kan
ordföranden besluta om omedelbar uteslutning. Utesluten medlem kan få beslutet prövat vid
påföljande årsmöte.
Beslut om uteslutning skall skriftligen meddelas den uteslutna medlemmen inom fem vardagar efter
att beslutet har fattats.

§15 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
•

har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

•

har rätt till information om föreningens angelägenheter

•

skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan

•

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

•

skall betala medlemsavgift senast 31 januari varje år samt eventuella övriga avgifter som
beslutats av föreningen.

Årsmöte och extra årsmöte
§16 Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av juni månad på tid och
plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall innehålla preliminär dagordning samt
valberedningens förslag och tillställas medlemmarna skriftligen senast tre veckor före mötet.
Styrelsen ansvarar för kallelse till årsmötet.
§17 Motioner och förslag till årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall
vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
§18 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmöte
Medlem som har betalt medlemsavgift har rösträtt, yttrande- och förslagsrätt på årsmöte. Endast
medlemmar som är fysiskt närvarande kan rösta. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom
ombud. Även medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på årsmöte.
§19 Beslut och omröstning
Beslut på årsmöte fattas genom öppen omröstning, utom vid personval då omröstningen är sluten.
Beslut fattas med enkel majoritet, utom i de fall då stadgarna kräver annat.
§20 Valbarhet
Valbar till styrelse och valberedning är röstberättigad medlem av föreningen.
§21 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1.

Fastställande av röstlängd för mötet

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.

Val av justerare och rösträknare

4.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5.

Fastställande av dagordning

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse

7.

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

8.

Revisorns berättelse

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10.

Fastställande av medlemsavgiften

11.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

12.

Val av

a.

Ordförande för en tid av 2 år (väljs ojämna år),
alternativt kassör för en tid av 2 år (väljs jämna år)

b.

Övriga styrelsemedlemmar för en tid av 1 år

c.

Suppleanter till styrelsen för en tid av 1 år

d.

Revisor för en tid av 1 år

e.

Ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

13.

Övriga frågor

§22 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte
om revisor kräver det. Kallelse med förslag till dagordning till extra årsmöte ska tillställas
medlemmarna skriftligen senast sju dagar före det extra årsmötet. Vid extra årsmöte får endast det
som föranlett mötet tas upp till behandling.

Styrelsen
§23 Styrelsens sammansättning och åligganden
Styrelsen består av ordförande, kassör och minst 3 övriga ledamöter samt 2 suppleanter. Vid
förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning.
Det åligger styrelsen att
•

tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

•

verkställa av årsmötet fattade beslut

•

planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

•

ansvara för och förvalta föreningens medel

•

tillställa revisorn räkenskaper m.m.

•

förbereda årsmöte

§24 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter begärt
det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter
är närvarande. För alla beslut krävs enkel majoritet. Ordförande får besluta att ett ärende skall
avgöras genom distanssammanträde. Vid sammanträde skall protokoll föras.

§25 Överlåtelse av beslutsrätt
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden, eller i vissa grupper av ärenden, till
sektion, kommitté eller annat organ, eller till enskild medlem. Styrelsen ska hållas underrättad om
beslut som fattas i enlighet med detta.

