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Stadgar ftir Initiativ Samutveckling
$ 1. Foreningensnamn ska vara Initiativ Samutveckling
$ 2. Foreningensstyrelse har sitt siite i Stockholm.
$ 3. Foreningen dr en experimentell politisk verkstad som, via goda samtal,verkar ftir att fler
engagerarsig i samhdllsutvecklingoch personlig utveckling.
$ 4. Frireningenska bedrivas pi ideell basis utan kommersiellt vinstintresse.Fcireningenfir
anstAllapersonal och externa konsulter. Medlemsavgift,bidrag, sponsring,givor och ovriga
ekonomiska medel fir mottas om denna kommer fr6n en ftirtrolig part med gott uppsit och utan
kriminell inblandning.
S 5. Medlem dr den som strider fcireningensdndamAl,stciderfcireningenshederskodexoch f<iljer
stadgar som frireningen beslutat om.
$ 6. Medlemsavgifterfrireslis av styrelsen och beslutasav Arsmritet.Bara den som betalat
faststdlld avgift rdknas som medlem.
$ 7. Den som avser ldmna frireningen ska skriftligen meddela styrelsen och ska ansesha ldmnat
frireningen nir beslutet kommit styrelsen tillhanda.
$ B. Medlem fir inte uteslutas ur frireningen av annan anledning dn att den har fcirsummatatt
betala beslutade avgifter, motarbetat fcireningensverksamhet eller dndamAl,eller uppenbarligen
skadat fcireningensintressen.
Medlemmen ska skriftligen fA ta del av de omstdndigheter som ligger till grund ftir uteslutning
och har ddrefter 30 dagar pi sig att yttra sig infrir styrelsen innan styrelsen ha rdtt att ta
slutgiltigt beslut. Det slutgiltiga beslutet ska skriftligen meddelas medlemmen senast 30 dagar
efter ett eventuellt yttrande.
S 9. Medlem dger inte del i fcireningenstillgingar, liksom hen inte heller ansvarar ftir
foreningens skulder. Over- eller underskott balanserasi ny reikning.
S L0. Foreningen ska hAlla minst ett irsmcite varje ir. Kallelsetill Arsmciteska utgi till
medlemmarna minst en minad i f<irviig.
Extra Srsmritekan hillas om styrelsen,revisorerna eller minst !5 o/oav medlemmarna begdr det.
Vid extra irsmcite gAller samma regler som vid ordinarie Srsmcite.
$ 11. Vid ordinarie irsmcite miste friljande drenden behandlas:
Val av ordforande och sekreterare for mtitet.
Faststdllande av rcistldngd frir mcitet.
Val av protokolljusterare och rostrdknare.
Faststdllandeav dagordning.
a) Styrelsensverksamhetsberdttelsefcjr det senasteverksamhetsiret.
b) Styrelsen fcirvaltningsberdttelse (balans- och resultatriikning) fijr det senaste
verksamhetsiret.
6. Revisionsberdttelsen frir verksamhetsAret.
T.FrAga om ansvarsfrihet frir styrelsen fcir den tid revisionen avser.
B. Faststallandeav medlemsavgifter.
9. Faststiillandeav verksamhetsplan och budget frir det kommande verksamhetsAret.
10. Val av ordfrirande i fdreningen frir kommande ir.
11. Val av civrigastyrelseledamritersamt suppleanter fcir kommande ir.
L2. Y al a v re v i s o r s a m t s u p p l e a n t.
1.
2.
3.
4.
5.

13. Behdndling av styrelsens fiirslag och motioner frin medlemmar inkomna senast 74 dagar
fcire &rsmritet.
14. Ovriga frAgor.
$ 12. Arsmritets protokoll, undertecknat av ordfcirande, sekreterare och tvfl justeringspersoner,
ska vara tillgdngligt for medlemmarna senast tvA veckor efter m<itet. R<istliingdenska bifogas
originalprotokollet.
S 13. F<ireningensirskonferens utgrir valberedningen fcir styrelse och revisor med suppleanter.
$ 14. Styrelsen bestAr av minst tre och hrigst sju medlemmar. Styrelsen vdljs vid &rsmcitet fram
till ndsta Srsmrite.
Styrelsen friretrdder fcireningen, bevakar dess intressen och angeldgenheter.Styrelsen beslutar
pi uppdrag av fcireningen sAvida inte annat foreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkstdlla
beslut fattade vid irsmotet, skcita fcireningens ekonomiska angeliigenheter och ftira
rdkenskaper, samt redovisa irsredovisning f<ir det senaste riikenskapsiret vid irsmtitet.
Styrelsen styr sjilv planeringen fcir sitt arbete.
S L3. Firmatecknare dr sfyrelsens ordfrirande samt de styrelseledamoter ordfriranden utser.
S 14. Vid varje irsmrite utses en revisor samt en revisorssuppleant.Rakenskapsir sammanfaller
med kalenderir. Revisionsberdttelseska ldmnas till styrelsen senast 14 dagar fcireirsmritet.
$ 15. Stadgeiindring dr giltig efter beslut av ett Arsmrite. Stadgedrndringarkan ftireslAs av bAde
styrelseledamot och medlem.
Fcirslagom dndring i stadgarna ska vara styrelsen tillhanda 14 dagar innan irsmote.
$ 16. Varje medlem har vid Arsmciteten rcist.Rcistendr personlig och kan inte civerl3tastill
nigon annan.
Omrristning sker rippet om inte annat begdrs av nArvarandemedlem. Fcirbeslut vid Arsmtjte
krAvs, om inte stadgarna anger annat, enkel majoritet.
$ 17. Frir beslut om frireningens uppkisning kriivs 2 /3 av de angivna rristerna.

Stadgarna antagna vid iirsmiite i Stockholm den 9 november2OL3.
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