Föreningen WomenAid – Stadgar
WomenAid är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som arbetar med kvinnor, både nationellt och
internationellt, vilka är utsatta för alla former av förtryck, med fokus på misshandel, prostitution och våldtäkt.
Föreningen ska arbeta med att väcka debatt och synliggöra förtrycket av kvinnor i samhället för att på så sätt
påverka makthavare och andra till att skapa en bättre tillvaro för dessa kvinnor. Föreningen kan även initiera
och/eller medverka i olika former av projektinsatser som riktar sig till föreningens målgrupper. Man ska
dessutom arbeta med att samla in pengar som därefter ska skänkas till organisationer som arbetar med konkreta
insatser bland dessa målgrupper.
§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är WomenAid. Föreningen skall drivas som en ideell förening.
§ 2 Syfte
Syftet med WomenAid är att stödja kvinnor som är eller har varit utsatta för alla former av förtryck, med fokus
på misshandel, prostitution och våldtäkt. Med sitt arbete ska föreningen hjälpa dessa kvinnor till ett självständigt
och värdigt liv.
WomenAid ska arbeta med att väcka debatt och synliggöra förtrycket av kvinnor i samhället för att på så sätt
påverka makthavare och andra till att skapa en bättre tillvaro för dessa kvinnor. Föreningen kan även initiera
och/eller medverka i olika former av projektinsatser som riktar sig till föreningens målgrupper. Man ska
dessutom arbeta med att samla in pengar som därefter ska skänkas till organisationer som arbetar med konkreta
insatser bland dessa målgrupper.
Ekonomiskt stöd
Insamlingen av pengar sker i form av donationer från frivilliga samt genom intäkter från olika former av
anordnade arrangemang. Minst 80 % av föreningens intäkter och gåvor ska gå direkt till etablerade
organisationer som får i uppgift att omsätta de ekonomiska bidragen till konkreta hjälpåtgärder. Varje
organisation redovisar på vilket sätt bidragen förmedlats till de utsatta kvinnorna. Resultatet presenteras på
WomenAids webbplats, www.womenaid.se.
§ 3 Uppgifter
Föreningen har till uppgift att nationellt och internationellt:
• väcka debatt och synliggöra våld mot kvinnor i samhället via manifestationer, seminarier och medial
aktivitet.
• med manifestationer och lobbyverksamhet i samverkan med andra organisationer påverka makthavare till att
skapa en bättre tillvaro för kvinnor i samhället.
• initiera och/eller medverka i olika former av projektinsatser som riktar sig till föreningens målgrupper.
• förmedla ekonomiskt stöd till organisationer som arbetar konkret med kvinnor utsatta för exempelvis
misshandel, prostitution och våldtäkt.
• bistå med information om var kvinnor kan få hjälp när de behöver det, exempelvis via hemsidan. Detta kan
ske i samarbete med andra organisationer.
• engagera samhället och makthavarna till ett ställningstagande mot kvinnors utsatthet.
• uppmana enskilda individer och näringslivet att donera pengar till organisationen.
• motivera donationer av pengar för 1) specifikt ändamål/syfte 2) specifik aktivitet 3) allmänt ändamål i linje
med föreningens syfte.
§ 4 Säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
§ 5 Stödjande medlemskap
Varje enskild eller juridisk person som har intresse för frågor rörande förtryck av kvinnor i form av exempelvis
misshandel, prostitution och våldtäkt och har en ambition att bidra för föreningens målsättning kan bli stödjande
medlem. Varje medlem äger en röst. Medlem som motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut om
uteslutning fattas av styrelsen. Om medlemmen motsätter sig styrelsen kan ärendet tas upp vid föreningsmöte.
Medlem har rätt att när som helst lämna föreningen.
§ 6 Medlemsavgift
Årsmötet beslutar om medlemsavgift. Medlemsavgiften kan vara differentierad.

§ 7 Styrelse
Styrelsen är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen fattar sina beslut genom
majoritetsomröstning. Beslutsmöten skall protokollföras. Styrelsen skall bestå av 5-9 medlemmar inklusive
ordföranden. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Kallelse till styrelsemötet skall skickas senast två
veckor före mötet. Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande.
Om ledamot finner det nödvändigt kan brådskande ärende avgöras efter samråd med det antal ledamöter som
krävs för att styrelsen skall vara beslutsmässig. Beslut som fattas i sådan ordning skall bekräftas vid
nästkommande möte.
Det åligger styrelsen att:
• verkställa årsmötets beslut och leda föreningens arbete
• utarbeta förslag till verksamhetsplan
• utse auktoriserade revisorer (två stycken).
• på anmodan av utsedd revisor ställa organisationens handlingar till revisorernas förfogande
• vid årsmötet i en verksamhetsberättelse och bokslut redovisa föreningens aktiviteter och ekonomi under det
gångna året
• bereda ärenden till årsmötet
• utfärda kallelse till årsmötet
• fördela uppdrag inom styrelsen förutom uppdragen som ordförande, vice ordförande, kassör och vice kassör
• ansvara för organisationens medel och egendom
§ 8 Information/kallelse
Föreningens information till medlemmarna samt kallelser och protokoll distribueras via e-post. I det fall då
medlem ej har tillgång till e-post skickas information via sedvanlig post.
§ 9 Årsmöte
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra föreningsmötet och styrelsen. Årsmöte skall äga rum en gång
per kalenderår. Kallelse om tid och plats för årsmötet skall utsändas minst 30 dagar i förväg. Årsmötet är
beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig. Varje medlem äger en röst. Röstning med fullmakt
tillåts inte. Omröstning sker öppet, dock kan frågor om personval ske med sluten omröstning om röstberättigad
medlem begär detta. Vid sluten omröstning får valsedel inte uppta fler namn än det antal som skall väljas. Vid
omröstning tillämpas enkel majoritet.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av protokolljusterare.
4. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående räkenskapsår.
6. Fastställande av resultat.
7. Kassörens berättelse.
8. Val av ordförande för nästa räkenskapsår.
9. Val av ordinarie ledamöter för ett år.
10. Val av ersättare för ett år.
11. Val av kassör.
12. Val av revisor.
13. Diskussion och behandling av styrelsens förslag.
14. Beslut om medlemsavgift.
15. Övriga ärenden.
§ 10 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas om styrelsen eller om minst 1/3 av medlemsföreningarna begär det. Extra årsmöte är
beslutsmässigt endast i de frågor som finns upptagna i kallelsen. Kallelsen måste sändas ut minst tre veckor före
mötet till samtliga medlemmar. För rösträtt gäller samma regler som vid ordinarie årsmöte.
§ 11 Stadgeändring
Stadgeändring beslutas av årsmötet. För stadgeändring krävs två tredjedels majoritet av antalet närvarande
ombud eller enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav det ena är ett ordinarie årsmöte.

§ 12 Revision
Organisationens räkenskaper och förvaltning granskas av dess revisorer. Revisorerna överlämnar sin berättelse
till årsmötet.
§ 13 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 14 Firmatecknare
Förutom styrelsen i sin helhet, föreningens ordförande samt ytterligare en styrelseledamot i föreningen, utses två
personer på styrelsemöte till föreningens firmatecknare.
§ 15 Upplösning av föreningen
För upplösning av organisationen krävs att beslut om detta fattas vid två på varandra följande årsmöten varav det
ena är ett ordinarie årsmöte och att vid båda årsmötena två tredjedelar av de närvarande ombuden är ense om
detta. Föreningens tillgångar skall vid organisationens upplösning överlämnas till ändamål som överensstämmer
med WomenAids syfte.
De bidragspengar som eventuellt ej förbrukats lämnas tillbaka till bidragsgivare.

