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Org	  nr.	  802409-‐0287	  
	  
Stadgar	  för	  Somaya	  Kvinno-‐	  och	  tjejjour	  antagna	  vid	  årsmöte	  28	  maj	  2020	  
	  
§1	  Föreningens	  namn	  är	  Somaya	  Kvinno-‐	  och	  Tjejjour	  
	  
§2	  Syfte	  och	  ändamål	  
Somaya	  Kvinno-‐	  och	  Tjejjour	  är	  en	  ideell	  förening	  vars	  ändamål	  är	  att	  erbjuda	  stöd,	  skydd	  och	  
rådgivning	  till	  personer	  utsatta	  för	  våld	  i	  nära	  relation.	  Somaya	  riktar	  sig	  till	  alla	  utsatta	  för	  våld	  i	  nära	  
relation.	  Den	  främsta	  målgruppen	  är	  kvinnor	  och	  tjejer	  utsatta	  för	  våld	  i	  nära	  relation	  med	  särskild	  
sårbarhet,	  såsom	  utsatta	  för	  hedersrelaterat	  våld	  och	  förtryck	  (kollektivt	  våld)	  och/eller	  utländsk	  
bakgrund	  där	  utsattheten	  kan	  grunda	  sig	  i	  bortfall	  av	  språkkunskaper	  och	  begränsning	  i	  kunskap	  om	  
samhället.	  Syftet	  med	  verksamheten	  är	  att	  stötta	  denna	  målgrupp	  till	  att	  sträva	  mot	  ett	  självständigt	  
liv	  fritt	  från	  våld	  och	  förtryck.	  Alla	  ändamål	  som	  stöttar	  detta	  syfte	  ska	  betraktas	  som	  en	  del	  av	  
Somaya	  Kvinno-‐	  och	  Tjejjours	  arbete.	  	  

Somaya	  ska	  utgå	  ifrån	  ett	  intersektionellt	  feministiskt	  perspektiv	  där	  föreningen	  arbetar	  utifrån	  
mänskliga	  rättigheter	  och	  demokratiska	  beslutsprocesser.	  Föreningen	  ska	  drivas	  utan	  vinstsyften	  och	  
opåverkad	  av	  särintressen.	  	  
Föreningen	  är	  partipolitiskt	  och	  religiöst	  obunden	  och	  ska	  ha	  ett	  nationellt	  upptagningsområde	  med	  
sitt	  säte	  i	  Stockholm.	  	  

Visionen	  vi	  strävar	  mot	  är	  en	  jämlik	  och	  jämställd	  värld,	  fri	  från	  våld	  och	  förtryck.	  Föreningen	  skall	  
aktivt	  arbeta	  för	  att	  motverka	  och	  synliggöra	  alla	  former	  av	  våld	  mot	  kvinnor,	  tjejer	  och	  deras	  barn.	  
Genom	  att	  lyfta	  dessa	  röster	  och	  arbeta	  förebyggande,	  skapar	  vi	  opinion	  och	  samhällsförändring.	  
	  
§3	  Medlemskap	  
Den	  som	  delar	  Somaya	  kvinno-‐	  och	  tjejjours	  syfte	  och	  ändamål	  kan	  ansöka	  om	  medlemskap	  i	  
föreningen,	  vilket	  beviljas	  av	  styrelsen.	  Medlemskapet	  anses	  träda	  i	  kraft	  då	  den	  årliga	  
medlemsavgiften	  erlagts.	  Som	  medlem	  har	  man	  rätt	  att	  delta	  i	  årsmötet	  samt	  har	  en	  rösträtt.	  
Medlem	  är	  valbar	  till	  styrelsen.	  
	  
§3.1	  Volontär	  
Medlem	  som	  genomgått	  Somaya	  kvinno-‐	  och	  tjejjours	  volontärutbildning	  kan	  bli	  involverad	  i	  
föreningens	  volontärverksamhet	  efter	  behov	  och	  kapacitet.	  
	  
§3.2	  Stödmedlemskap	  
Företag,	  organisationer	  och	  andra	  som	  önskar	  stödja	  Somaya	  Kvinno-‐	  och	  Tjejjours	  verksamhet	  kan	  
ansöka	  om	  stödmedlemskap	  vilket	  beviljas	  av	  styrelsen.	  Medlemskapet	  anses	  träda	  i	  kraft	  då	  
stödmedlemsavgiften	  erlagts.	  Stödmedlemmen	  har	  närvarorätt	  men	  ej	  rösträtt.	  Den	  som	  är	  medlem	  i	  
annan	  kvinnojour/tjejjour	  kan	  endast	  bli	  stödmedlem.	  Stödmedlem	  är	  ej	  valbar	  inom	  föreningen.	  
	  
§3.3	  Utträde	  
Medlem	  och	  stödmedlem	  har	  rätt	  att	  när	  som	  helst	  utträda	  ur	  föreningen	  efter	  en	  anmälan	  till	  
föreningens	  styrelse.	  
	  
§3.4	  Uteslutning	  
Medlem	  eller	  stödmedlem	  som	  skadar	  och/eller	  motarbetar	  föreningens	  intressen	  kan	  uteslutas.	  
Beslut	  om	  uteslutning	  tas	  av	  styrelsen	  med	  två	  tredjedels	  majoritet	  och	  skall	  motiveras.	  Uteslutning	  
sker	  om	  medlem	  ej	  betalar	  medlemsavgift.	  
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§4	  Medlemsavgift	  
Medlemsavgift	  samt	  stödmedlemsavgift	  beslutas	  vid	  årsmötet.	  
	  
	  
§5	  Verksamhetsår	  
Verksamhets-‐	  och	  räkenskapsår	  är	  lika	  med	  kalenderår.	  
	  
§6	  Årsmöte	  
Årsmötet	  är	  föreningens	  högsta	  beslutande	  organ	  och	  har	  ordinarie	  sammanträde	  en	  gång	  per	  år.	  
Årsmötet	  skall	  hållas	  senast	  den	  31	  maj.	  Medlem	  som	  betalat	  medlemsavgift	  senast	  innan	  årsmötets	  
öppnande	  har	  rösträtt.	  
Beslut	  vid	  årsmötet	  avgörs	  genom	  enkel	  majoritet	  och	  öppen	  omröstning,	  såvida	  inte	  årsmötet	  
beslutar	  annorlunda.	  Vid	  lika	  röstetal	  fäller	  föreningens	  ordförande	  utslaget.	  Vid	  personval	  ska	  sluten	  
omröstning	  alltid	  ske	  om	  det	  finns	  fler	  än	  en	  kandidat.	  Vid	  lika	  röstetal,	  avgörs	  omröstningen	  genom	  
lottning.	  Motioner	  till	  årsmötet	  kan	  väckas	  av	  medlemmar	  och	  skall	  skriftligen	  inges	  till	  styrelsen	  
senast	  åtta	  veckor	  före	  årsmötet.	  Styrelsen	  skall	  yttra	  sig	  över	  inkomna	  motioner.	  
	  
§7	  Kallelse	  till	  årsmöte	  
Kallelse	  till	  ordinarie	  årsmöte	  skall	  ske	  skriftligen	  och	  utfärdas	  av	  styrelsen	  senast	  fyra	  veckor	  före	  
mötet.	  I	  kallelsen	  skall	  anges	  de	  ärenden	  som	  ska	  behandlas	  på	  årsmötet.

§7.1	  Kallelse	  till	  extra	  årsmöte	  
Extra	  årsmöte	  kan	  kallas	  när	  styrelsen	  anser	  det	  erforderligt	  eller	  då	  minst	  en	  tredjedel	  av	  
medlemmarna	  skriftligen	  begär	  det.	  Begäran	  skall	  ställas	  till	  styrelsen.	  Revisorerna	  får	  var	  för	  sig,	  om	  
deras	  granskning	  föranleder	  därtill,	  skriftligen	  med	  angivande	  av	  skäl,	  också	  kalla	  till	  extra	  årsmöte.	  
Kallelse	  till	  extra	  årsmöte	  ska	  ske	  senast	  två	  veckor	  före	  mötet.	  
	  
§8	  Ärenden	  vid	  årsmötet	  
Följande	  ärenden	  skall	  behandlas	  vid	  årsmötet:	  
	  
- Mötets	  öppnande	  
- Fastställande	  av	  dagordning	  
- Val	  av	  ordförande	  för	  mötet	  
- Val	  av	  sekreterare	  för	  mötet	  
- Val	  av	  två	  justerare	  tillika	  rösträknare	  
- Fråga	  om	  kallelse	  skett	  i	  behörig	  ordning	  
- Styrelsens	  verksamhetsberättelse	  
- Verksamhetens	  bokslut	  
- Revisionsberättelse	  
- Fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  
- Fastställande	  av	  budget	  för	  kommande	  verksamhetsår	  
- Fastställande	  av	  verksamhetsplan	  
- Fastställande	  av	  medlemsavgift	  samt	  stödmedlemsavgift	  
- Val	  av	  ordförande	  på	  2	  år	  
- Val	  av	  kassör	  på	  2	  år	  
- Val	  av	  övriga	  styrelseledamöter	  på	  2	  år	  
- Val	  av	  ersättare	  på	  1	  år	  
- Beslutsordning	  för	  ersättare	  
- Val	  av	  två	  revisorer	  på	  2	  år	  
- Val	  av	  valberedning	  på	  1	  år	  
- Motioner	  och	  propositioner	  
- Eventuella	  övriga	  ärenden	  
- Avslutning	  
	  
§9	  Styrelsen	  och	  dess	  beslutförhet	  
Styrelsen	  består	  av	  ordförande	  och	  kassör	  och	  minst	  tre	  ordinarie	  ledamöter	  samt	  valfritt	  antal	  
ersättare.	  En	  kvalificerad	  majoritet	  av	  styrelseledamöterna,	  inklusive	  ordförande	  och	  kassör,	  samt	  
minst	  hälften	  av	  ersättarna,	  skall	  vara	  kvinnor.	  Styrelsen	  utser	  inom	  sig	  vice	  ordförande,	  sekreterare	  
samt	  de	  övriga	  posterna.	  Mandatperioden	  för	  ordförande,	  kassör	  och	  ordinarie	  styrelseledamöter	  är	  
två	  år	  och	  för	  ersättare	  ett	  år.	  Styrelsen	  väljs	  växelvis	  så	  att	  kassör	  och	  ordförande	  inte	  väljs	  samma	  
år	  och	  hälften	  av	  styrelsen	  väljs	  in	  växelvis.	  
Minst	  åtta	  styrelsemöten	  skall	  hållas	  under	  verksamhetsåret.	  Styrelsen	  är	  beslutför	  då	  minst	  hälften	  
av	  ledamöterna	  är	  närvarande.	  Är	  antalet	  ledamöter	  endast	  tre	  fordras	  för	  beslut	  att	  de	  närvarande	  
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är	  eniga	  om	  beslutet.	  Då	  fler	  än	  tre	  ledamöter	  deltar	  fattas	  beslut	  med	  enkel	  majoritet.	  Vid	  lika	  
röstetal	  gäller	  den	  mening	  som	  biträdes	  av	  ordföranden	  vid	  mötet.	  Styrelseledamot	  är	  fri	  från	  ansvar	  
för	  beslut	  som	  fattats	  av	  styrelsen	  då	  denne	  i	  samband	  med	  mötet	  skriftligen	  lämnat	  reservation.	  
Kallelse	  till	  styrelsemötet	  skall	  skriftligen	  skickas	  till	  ledamöterna	  minst	  en	  vecka	  innan	  mötet.	  
	  
§10	  Styrelsens	  uppgifter	  
Styrelsen	  företräder	  Somaya	  Kvinno-‐	  och	  Tjejjour	  och	  skall	  således	  bevaka	  föreningens	  intressen	  och	  
verka	  för	  dess	  ändamål	  mellan	  föreningens	  årsmöten.	  Styrelsen	  skall	  därmed:	  
	  
- Ansvara	  för	  föreningens	  verksamhet	  
- Ansvara	  för	  föreningens	  medel	  och	  egendom	  
- Upprätta	  budgetförslag	  samt	  verksamhetsplan	  och	  framlägga	  den	  för	  årsmötet	  
- På	  anmodan	  av	  utsedd	  revisor	  ställa	  föreningens	  böcker	  och	  handlingar	  till	  revisorernas	  

förfogande	  
- Utfärda	  kallelse	  till	  årsmöte	  
- Bereda	  ärenden	  som	  ska	  föreläggas	  årsmötet	  
- Upprätta	  verksamhetsberättelse,	  bokslut,	  och	  årsredovisning	  samt	  framlägga	  dessa	  vid	  årsmötet.	  
- Verkställa	  årsmötets	  beslut	  
- Fördela	  uppdragen	  inom	  styrelsen	  samt	  delegera	  uppdrag	  till	  personalen	  
- Inneha	  arbetsgivaransvaret	  för	  föreningens	  personal	  
	  
§11	  Firmatecknare	  
Föreningens	  firma	  tecknas	  av	  ordförande,	  kassör	  och	  verksamhetschef,	  varav	  två	  i	  förening.	  	  
	  
§12	  Revision	  
Organisationens	  räkenskaper	  och	  förvaltning	  granskas	  av	  på	  årsmötet	  utsedda	  revisorer,	  varav	  en	  bör	  
vara	  godkänd	  revisor.	  
Revisorerna	  överlämnar	  sin	  berättelse	  till	  styrelsen	  senast	  tre	  veckor	  innan	  årsmöte.	  
	  
§13	  Stadgeändring	  
Årsmötet	  beslutar	  om	  stadgeändringar.	  För	  stadgeändring	  krävs	  stöd	  av	  två	  tredjedels	  majoritet	  av	  
närvarande	  röstberättigade	  medlemmar	  vid	  två	  på	  varandra	  följande	  medlemsmöten,	  varav	  ett	  skall	  
vara	  ordinarie	  årsmöte.	  Minst	  två	  månader	  ska	  gå	  mellan	  de	  två	  mötena.	  
För	  ändring	  av	  §2	  ”Syfte	  och	  ändamål”	  krävs	  likalydande	  beslut	  vid	  två	  ordinarie	  årsmöten.	  
	  
§14	  Organisationens	  upplösning	  
För	  upplösning	  av	  Somaya	  Kvinno-‐	  och	  Tjejjour	  krävs	  två	  på	  varandra	  följande	  årsmöten	  varav	  ett	  
skall	  vara	  ordinarie.	  Beslut	  om	  upplösning	  kräver	  en	  majoritet	  på	  minst	  två	  tredjedelar	  av	  närvarande	  
medlemmar.	  Eventuella	  tillgångar	  ska	  vid	  föreningens	  upplösning	  överlämnas	  till	  ändamål	  som	  
överensstämmer	  med	  Somaya	  Kvinno-‐	  och	  Tjejjours	  syfte	  och	  mål.	  Oförbrukade	  projektmedel	  skall	  
vid	  föreningens	  upplösning	  återbetalas	  till	  bidragsgivaren.	  Beslut	  kring	  utdelning	  av	  tillgångar	  skall	  tas	  
av	  årsmötet	  med	  minst	  två	  tredjedelars	  majoritet.
	  


