
Stadgar för föreningen Jemensolidaritet antagna vid konstitutionen den 14/11 2016

§ 1    Föreningens namn
Föreningens namn är Föreningen Jemensolidaritet. Föreningen har sitt säte i Stockholm.
 
§ 2     Föreningens syfte och målsättning
Jemensolidaritet är en religiöst, etniskt och partipolitiskt oberoende ideell förening. 
Föreningen skall främja medlemmarnas möjligheter att aktivt verka för solidaritet med det 
jemenitiska folket och dess rätt att demokratiskt utforma sin framtid fritt från militära 
påtryckningar från USA/Nato, Saudiarbien och deras allierade i enlighet med det generella 
aggressionsförbudet i artikel 2(4) av FN-stadgan.
 
Parollerna är:
STOPPA ANGREPPSKRIGET MOT JEMEN!
STOPPA UTSVÄLTNINGEN AV JEMEN - HÄV BLOCKADEN NU!
INGA SVENSKA VAPEN TILL JEMENS BÖDLAR!
STÖD TILL SAUDI ÄR STÖD TILL TERRORISM!
ERKÄNN JEMENS NYA REGERING!
Styrelsen kan justera parollernas formulering efter läge.

§ 3     Medlemsskap
Var och en som stödjer föreningens syfte och stadgar och betalar medlemsavgift har rätt att 
vara medlem. Medlemskap gäller per kalenderår. Styrelsen får utesluta eller avvisa medlem, 
vilket skall överprövas av årsmötet.
 
§ 4     Medlemsmöten
Föreningen ska hålla minst två medlemsmöten under verksamhetsåret. Ett av dessa ska 
vara årsmöte.

§ 5    Rösträtt och valbarhet
Vid medlemsmöte har varje närvarande medlem en röst. Röstning med fullmakt är icke 
tillåten. Omröstning sker öppet men ska företas med slutna sedlar om så begäres. Beslut 
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har föreningsordförandens utslagsröst, utom i 
valfrågor då lotten avgör. Valda styrelseledamöter deltar ej i beslut om ansvarsfrihet. Varje 
föreningsmedlem är valbar till förtroendeuppdrag.
 
§6     Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
 
§ 5     Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas under första kvartalet varje år. Styrelsen bestämmer tid och 
plats. Styrelsen skall senast sex veckor före skicka ut kallelse med påminnelse om 
motionstiden. Motioner skall lämnas till styrelsen senast tre veckor före. Minst två veckor före



årsmötet skall styrelsen skicka ut dagordning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, 
förslag från styrelsen samt motioner.
Det ordinarie årsmötet skall behandla följande frågor:
* Behörig kallelse och dagordning
* Val av ordförande, sekreterare och två justerare och rösträknare för mötet
* Styrelsens verksamhetsberättelse
* Revisionsberättelse för det föregående räkenskapsåret
* Ansvarsfrihet för styrelsen
* Styrelsens förslag
* Enskilda medlemmars motioner
* Val av ordförande och vice ordförande
* Val av övriga styrelseledamöter 
* Val av revisor och revisorssuppleant
* Val av valberedning med en sammankallande
* Medlemsavgift för det innevarande räkenskapsåret
* Övriga frågor som är av informationskaraktär
 
§ 6     Extra årsmöte
Extra årsmöte kan sammankallas för att behandla en viss fråga på initiativ av styrelsen, 
revisorerna eller valberedningen eller efter en skriftlig begäran av minst en fjärdedel av 
medlemmarna. Styrelsen bestämmer tid och plats. Inget extra årsmöte får dock hållas inom 
trettio dagar före eller efter ett ordinarie årsmöte. Kallelse skall skickas ut senast tre veckor 
före det extra årsmötet. I kallelsen skall styrelsen redogöra för den fråga som skall behandlas
och ge sin syn på den. Det extra årsmötet skall behandla bara följande frågor:
* Kallelse och dagordning
* Val av ordförande för mötet
* Val av sekreterare för mötet
* Val av två justerare och rösträknare
* Den eller de frågor som mötet kallats för att behandla
 
§ 7     Övriga medlemsmöten
Styrelsen skall ordna medlemsmöten på eget initiativ eller då det påkallas av minst en 
fjärdedel av medlemmarna. Kallelse utgår minst en vecka före mötet och innehåller 
ändamålet för mötet. Andra intresserade än medlemmar kan bjudas in om styrelsen så 
bestämmer. Medlemsmöten kan även vara diskussionskvällar, seminarier, konferenser och 
samkväm.
 
§ 8     Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter. Styrelsen utser inom sig kassör och vid behov 
arbetsutskott.
 
§ 9     Styrelsemöten och styrelsebeslut
Styrelsen skall verkställa de beslut som medlemmarna fattar vid årsmöten och även i övrigt 
driva verksamheten mellan medlemsmötena. Ordföranden skall på eget initiativ eller när 
hälften av ledamöterna begär kalla styrelsen till sammanträden. Styrelsen är beslutsmässig 



när en majoritet av styrelseledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid
lika antal röster har ordföranden utslagsröst.
 
§ 10   Arbetsgrupper
Styrelsen kan utse arbetsgrupper. Dessa är underställda styrelsen och skall lämna rapport till
styrelsen om sin verksamhet och ekonomi minst en gång varje år. Styrelsen utser 
webbredaktör.
 
§ 11   Protokoll
Vid års- och andra medlemsmöten och styrelsemöten skall protokoll föras och i övrigt vanlig 
föreningspraxis tillämpas. Styrelsen sköter föreningens arkiv.
 
§ 12   Firmateckning
Styrelsen utser firmatecknare.
 
§ 13   Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari-31 december.
 
§ 14   Utträde
En medlem som önskar gå ur föreningen skall anmäla detta skriftligen till styrelsen. En 
medlem som inte har betalat sina avgifter till föreningen för ett räkenskapsår och trots 
påminnelse inte betalar anses ha gått ur föreningen.
 
§ 15   Stadgeförändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall fattas av två på varandra följande årsmöten 
med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten skall vara ett ordinarie årsmöte. För 
ett beslut om stadgeändring krävs att två tredjedelar av de närvarande röstar för ändringen.
 
§ 16   Föreningens upplösning
Ett beslut om att upplösa föreningen skall fattas av två på varandra följande årsmöten med 
minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten skall vara ett ordinarie årsmöte. För ett 
beslut om upplösning krävs att två tredjedelar av de närvarande röstar för upplösningen. Det 
sista årsmötet skall också besluta om hur föreningens tillgångar skall disponeras. 
Föreningens tillgångar skall användas i enlighet med föreningens syfte efter beslut med 
enkel majoritet.

Vid protokollet Justeras
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