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STADGAR 

 

§ 1 Ändamål 

Integrationsforum mot rasism är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden förening, som ska 

arbeta mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet och för mänskliga rättigheter, demokrati 

och alla människors lika värde. 

 

Målet är en öppen atmosfär, där alla är välkomna oavsett ursprung, religion, kön, könsidentitet, 

ålder, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Föreningen ska värna om tillgänglighet och att var 

och en ska kunna delta utifrån sin egen förmåga och vilja. De projekt som verkar genom 

Integrationsforum drivs av samma värdegrund och ändamål som föreningen.  

 

Föreningens Antidiskrimineringsbyrå ska verka för de mänskliga rättigheterna och sträva efter ett 

samhälle fritt från diskriminering. Antidiskrimineringsbyrån ska motverka strukturella hinder och 

arbeta för en rättvis behandling av alla människor oavsett: kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, ålder och funktionsnedsättning.  

 

Antidiskrimineringsbyrån ska i sitt arbete ge råd och stöd till enskilda gällande diskriminering samt 

kunna hjälpa enskilda att få upprättelse då de utsatts för diskriminering. Byrån ska arbeta för att 

sprida information och bilda opinion om diskriminering samt genomföra kunskapshöjande insatser. 

 

§ 2 Medlemskap 

Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen och kan erhållas efter inbetalning av medlemsavgift. 

Såväl föreningar som enskilda personer kan bli medlemmar under förutsättning att de delar 

föreningens värdegrund och ändamål. Registrerade politiska partier äger inte möjlighet att bli 

medlemmar. Medlem äger rätt att delta i föreningens verksamhet. 

 

§ 3 Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är årsmöte och styrelsen. 

 

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. 

 

§ 5 Medlemsmöten 

Medlemsmöten ska hållas minst tre gånger om året utöver årsmötet. Kallelsen till medlemsmötet 

skall sändas senast sju dagar innan mötet. Kallelsen skall innehålla uppgifter om datum, tid och plats 

för mötet samt dagordning. 
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§ 6 Årsmöte 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas före februari månads utgång 

enligt kallelse från styrelsen. 

Kallelse till årsmötet ska tillställas föreningens medlemmar via mail eller brev senast 21 dagar innan 

årsmötets datum. Handlingar till årsmötet skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. 

 

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan 
förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges 
i kallelsen.  
 
§ 7 Förslag och motioner att behandlas på årsmötet 
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlemmar 
(motioner) ska inlämnas till styrelsen senast 31 december. Styrelsen skall avge skriftligt yttrande och 
motionerna ska sedan behandlas på årsmötet.  
 
§ 8 Beslut om omröstning 
Beslut fattas med enkel majoritet, undantag vid votering om personval. Vid personval tillämpas 
sluten omröstning. Vid lika röstetal gäller lotten. 
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid 
mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgörs valet via lottning. 
 
§ 9 Valbarhet 
Anställd av föreningen får vara medlem men äger inte rätt att vara förtroendevald. 
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§ 10 Ärenden vid årsmötet 
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 
 
1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare  
3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 
4. Fastställande av röstlängd  
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
6. Fastställande av dagordning 
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelser för det senaste verksamhetsåret 
    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
         räkenskapsåret 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste  
    verksamhets-/räkenskapsåret 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
10. Fastställande av medlemsavgifter 
11. Beslut om eventuella arvoden eller ersättning till styrelsen 
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-

/räkenskapsåret 
13.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna 

(motioner) 
14. Beslut om antal styrelseledamöter 
15. Val av 
 a) Ledamöter i styrelsen för en tid av två år, växelvis 
 b) Ordförande för föreningen för en tid av ett år, utifrån de ledamöter som valts 
 c) Två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta 
 d) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en utses till sammankallande 
16.  Mötets avslutning 
 
§ 11 Extra årsmöte 
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte 
när revisorerna eller minst 1/3 av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan 
framställning skall göras 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. Dagordning och de handlingar som skall behandlas 
för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. 
 
§ 12 Valberedning 
Valberedningen ska förbereda de val som ska genomföras på kommande årsmöte. Nomineringar 
skall vara valberedningen tillhanda senast 31 december. 
 
§ 13 Revision 
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och 
styrelseprotokoll och övriga handlingar. 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. 
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§ 14 Antal styrelseledamöter 
Styrelsen ska bestå av 5-9 ledamöter varav en ordförande. 
 
§ 15 Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två av varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie 
samt ett extrainsatt årsmöte. Med minst en månads mellanrum och med minst 2/3 av antalet 
avgivna röster.  
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 
 
§ 16 Uteslutning 

Årsmötet äger rätten att besluta om uteslutning av medlem i föreningen. Om behov föreligger kallas 

till extra årmöte. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens ändamål motarbetas, om 

personen på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar eller uppenbarligen har skadat 

föreningens intressen. 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen fått tillfälle att yttra sig på 
medlemsmöte kring de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.  
Beslut om uteslutning tas på årsmöte och efter det skall medlemmen erhålla beslutet skriftligen från 
styrelsen. 
 
§ 17 Upplösning av föreningen 
För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande årsmöte, varav ett skall vara 
ordinarie. Med minst en månads mellanrum och med minst 2/3 av antalet avgivna röster.  
I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar fördelas på det sätt årsmötet 
beslutar. Förslag till fördelning skall följa föreningens arbete och värderingar. 
 
Stadgarna reviderades vid extra årsmöte 28 april 2021 
Stadgarna reviderades vid årsmöte 27 februari 2019 
Stadgarna fastställdes vid årsmöte 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


