SVERIGES FREDSRÅD

Stadgar antagna av årsstämma 2005

Stadgar
1

Ändamål och verksamhet

1.1

Sveriges Fredsråd är ett partipolitiskt och religiöst obundet organ för fred och nedrustning samt
förebyggande konfliktlösning.

1.2

Sveriges Fredsråds huvuduppgift är att sprida information och bilda opinion i frågor om
internationell nedrustning och säkerhetspolitik för att främja en global fredsordning.

1.3

En viktig uppgift för Sveriges Fredsråd är att främja kontakter med nordiska, europeiska och andra
nationella och internationella fredsorganisationer.

1.4

SFR följer och söker påverka internationella organisationer som Förenta nationerna (FN) och dess
olika organ och konferenser, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) samt
konferenser mellan stater som samverkar i olika nedrustningskonventioner.

1.5

Sveriges Fredsråd är medlem av Internationella Fredsbyrån (International Peace Bureau, IPB).
Fredsrådet samverkar med andra organisationer som söker främja framsteg i det arbete för fred och
mänsklig säkerhet som bedrivs av FN och OSSE. Fredsrådet är medlem i NGO-kommittén för
nedrustning inom NGO-konferensen (CONGO), som har konsultativ status hos FNs ekonomiska och
sociala kommitté (ECOSOC).

1.6

SFR skall främja studier och information om nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor och är
berett att genomföra projekt för vilka särskilt stöd kan fås.

1.7

Sveriges Fredsråd skall sprida information och bilda opinion genom medlemsmöten, rådslag,
seminarier och konferenser samt genom olika medier. Fredsrådet skall informera om värdet av
medlemskap i Fredsrådet och i Fredsrådets medlemsorganisationer.

1.8

Om Sveriges Fredsråd önskar göra principiellt viktiga uttalanden skall dessa vara beslutade av
Fredsrådets styrelse eller verkställande utskott eller på annat sätt enligt styrelsens uppdrag.

2

Medlemmar

2.1

Sveriges Fredsråd består av de organisationsmedlemmar, associerade organisationsmedlemmar och
enskilda medlemmar som önskar stödja Fredsrådets ändamål och verksamhet. Med organisation
avses i dessa stadgar ideell medlemsförening, stiftelse, skolor och företag eller annan juridisk person

2.2

Organisationsmedlem, som önskar delta i eller stödja Sveriges Fredsråds verksamhet, inväljs som
medlem genom beslut av styrelse eller årsmöte och erlägger medlemsavgift. Organisationsmedlem
har rösträtt vid årsmöte och rätt att utse representant som ingår i styrelsen.

2.3

Associerad organisationsmedlem inväljs som medlem genom beslut av styrelse eller årsmöte och
erlägger medlemsavgift. Sådan medlem har rösträtt vid årsmöte och kan erlägga lägre
medlemsavgift.
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2.4

Enskild medlem inväljs som medlem genom beslut av styrelsen eller enligt styrelsens uppdrag,
erlägger medlemsavgift och har rösträtt vid årsmöte. Enskild medlem som även är medlem i någon
av Fredsrådets medlemsorganisationer kan erlägga reducerad medlemsavgift. Enskild medlem som
inte är medlem i någon av Fredsrådets medlemsorganisationer skall informeras om hur medlemskap
kan erhållas i dessa organisationer.

3

Organisation

3.1

Sveriges Fredsråds främsta beslutande organ är årsmötet och styrelsen.

3.2

Årsmötet är Fredsrådets högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före april månads
utgång. Extra årsmöte kan hållas enligt beslut av årsmöte eller styrelsen.
Kallelse till årsmöte skall utfärdas senast åtta veckor före mötet och till extra årsmöte senast fyra veckor
före mötet.
Årsmötesärenden skall beredas av styrelsen eller enligt styrelsens uppdrag.

3.3

Styrelsen utses av årsmötet. Den beslutar i alla de ärenden som inte avgörs av årsmöte eller hänskjuts
till annat organ. Den sammanträder efter eget beslut eller på kallelse av verkställande utskottet senast
fyra veckor före sammanträde.
Styrelsen består av särskilda funktionärer för uppgifter som ordförande, vice ordförande, sekreterare
och kassör och därutöver av en representant för varje medlemsorganisation, dock ej associerad
medlemsorganisation, som önskar vara företrädd i styrelsen, samt av de enskilda medlemmar som
årsmötet utser.
En särskild funktionär kan samtidigt vara representant i styrelsen för en medlemsorganisation.
För uppgift som ordförande eller vice ordförande kan utses en eller flera personer. För uppgift som
sekreterare och kassör kan även utses en eller flera biträdande funktionärer.
Minst en fast ersättare skall finnas utsedd för representant för i styrelsen representerad
medlemsorganisation. Ersättare har närvarorätt och skall inträda med beslutsrätt när ordinarie
ledamot inte kan närvara.
Styrelsen kan adjungera representant för associerad medlemsorganisation eller annan person till sina
sammanträden. Sådan person har dock ingen rösträtt.

3.4

Styrelsens verkställande utskott (VU) utses av årsmötet och består av så många personer som detta
beslutar. I VU skall dock alltid styrelsens sekreterare och kassör ingå. Ordförande i VU utses av
årsmötet. VU sammanträder vid behov, bereder styrelsens ärenden, beslutar i frågor som styrelsen
delegerar samt verkställer beslut av årsmöte och styrelse. VU kan enligt eget beslut till sig adjungera
en eller flera ledamöter.

3.5

För handläggande av projekt kan särskilda projektgrupper utses av styrelsen eller verkställande
utskottet.

3.6

Årsmötet utser en valberedning med minst fem ledamöter och med uppgift att förbereda de val som
skall äga rum vid nästkommande årsmöte av mötesfunktionärer, styrelse, verkställande utskott och
revisorer och representanter för Fredsrådet i olika organ.

3.7

Beslut i samtliga organ fattas med enkel majoritet. Vid val kan sluten omröstning tillämpas om så
begärs av röstberättigad ledamot eller årsmötesdeltagare. Beslut om stadgeändring och upplösning
regleras särskilt.
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4

Årsmötet

4.1

Vid årsmöte skall behandlas:
1. Val av mötesfunktionärer
2. Fastställande av röstlängd
3. Frågan om kallelse till årsmötet
4. Fastställande av dagordning
5. Berättelse över genomförd verksamhet med förteckning över medlemsorganisationer samt
ekonomisk redogörelse för föregående kalenderår.
6. Revisorernas berättelse.
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av styrelse för ett år.
a. Anmälan av representanter med ersättare för varje medlemsorganisation som önskar vara
företrädd i styrelsen.
b. Val av en eller flera ordföranden, en eller flera vice ordföranden, sekreterare och kassör.
c. Val av de övriga ledamöter som årsmötet önskar utse.
d. Val av verkställande utskott.
9. Val av två revisorer med två ersättare för ett år.
10. Val av valberedning med minst fem ledamöter, varav en sammankallande, för ett år.
11. Val av representanter i andra organ eller andra val.
12. Frågan om årsavgift.
13. Frågan om firmateckning.
14. Fastställande av verksamhetsplan för följande treårsperiod.
15. Fastställande av tidsplan för innevarande kalenderår.
16. Fastställande av budget för innevarande kalenderår.
17. Behandling av motion från medlemsorganisation eller enskild medlem eller förslag från styrelsen
eller verkställande utskottet.
18. De ytterligare frågor som årsmötet beslutar att uppta till behandling.

4.2

Motioner och förslag. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast fyrtiofem dagar före årsmötet.
Motioner samt styrelsens eller verkställande utskottets förslag skall vara medlemsorganisationerna
tillhanda senast trettio dagar före årsmötet.

4.3

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte tillkommer organisationsmedlem, associerad
organisationsmedlem och enskild medlem enligt upprättad röstlängd. Ledamot av styrelsen har ej
rösträtt vid beslut gällande ansvarsfrihet för styrelsen.
Varje organisationsmedlems eller associerad organisationsmedlems rösträtt vid årsmöte utövas av en
i röstlängden namngiven person. Om denne får förhinder att närvara kan årsmötet godkänna
ersättare. Ledamot av styrelsen kan ej utöva rösträtt för organisationsmedlem eller associerad
organisationsmedlem vid årsmöte.
Då beslut fattas med omröstning har varje organisationsmedlem tio röster, associerad
organisationsmedlem fem röster och enskild medlem en röst.
Vid beslut om stadgeändring och upplösning gäller dock att beslut fattas i särskild ordning på sätt
som framgår nedan.

5

Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras genom beslut av ordinarie årsmöte med två tredjedelars majoritet av
närvarande röstberättigade organisationsmedlemmar eller genom beslut av två på varandra följande
årsmöten, varav minst ett ordinarie, med enkel majoritet bland vid mötet företrädda
organisationsmedlemmar. I beslut om stadgeändring deltar endast organisationsmedlem, ej associerad
organisationsmedlem eller enskilda medlemmar, varvid varje organisationsmedlem har en röst
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6

Utträde
Medlem som önskar utträda ur Sveriges Fredsråd anmäler detta till styrelsen. Ärende som avser
organisationsmedlem eller associerad organisationsmedlem upptas vid nästa styrelsesammanträde
för beslut. Utträdet sker, enligt styrelsens beslut, omgående efter beslut eller vid det därpå följande
årsskiftet. Utträdesanmälan som avser enskild medlem handläggs av verkställande utskottet.
Medlem som ej betalt årsavgift kan uteslutas genom beslut av verkställande utskottet. Medlem som
ej längre av årsmötet anses stödja Fredsrådets ändamål och verksamhet kan uteslutas genom beslut
av årsmötet.

7

Upplösning
Beslut om upplösning av Sveriges Fredsråd fattas genom beslut med minst tre fjärdedelars majoritet
av närvarande röstberättigade medlemmar vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Sådant
beslut gäller dock ej om minst tre organisationsmedlemmar eller minst tjugo enskilda medlemmar
önskar att upplösning ej ska ske. Vid upplösning av Fredsrådet skall dess behållna tillgångar fördelas
lika mellan organisationsmedlemmarna.

___________________________________________________________
Sveriges Fredsråd bildades 1946. Dessa stadgar har antagits år 2005.
___________________________________________________________
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