
 
STADGAR 

Friends of the Panzi Hospital  

Dessa stadgar har antagits vid föreningens extrastämma den 30:e oktober 2020 
 

§ 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH LOGOTYP 

 
Föreningens firma ska vara ”Friends of the Panzi Hospital”. Föreningens logotyp antas av 

föreningens styrelse.  
 

§ 2 ÄNDAMÅL 
 
Friends of the Panzi Hospital är en obunden, ideell förening för företag och personer vars syfte är 

att stötta Panzisjukhuset och dess verksamhet i DR Kongo. Föreningen ska därtill bidra till att 

främja samhällsdebatten kring situationen i östra DR Kongo.  
Föreningen ska även samarbeta med organisationer och andra som främjar ändamålen.  
 

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE 
 
Föreningen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.  

 

§ 4 MEDLEMSKAP 
 
Önskar person bli medlem i föreningen, ska ansökan därom fyllas i på föreningens hemsida. 

Medlemskapet träder ikraft när fastställd årsavgift betalats. För nytillkommen medlem (person 

som inte sedan tidigare erlagt årsavgift för innevarande verksamhetsår) gäller att årsavgift som 

betalas efter 1:a november ska gälla för medlemskap från dess att betalningen genomförs och till 

och med slutet av nästkommande kalenderår.  
Föreningens firmanamn och dess logotyp får och bör användas av medlemmarna. Det åligger 

medlem att följa föreningens stadgar.  
 

§ 5 MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE 
 
Medlemskap upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning. Medlem som inte erlagt sin 

årsavgift senast 31/3 anses ha begärt utträde ur föreningen till dess att årsavgiften har erlagts. 

Utträde kan även ske skriftligen genom anmälan till styrelsen varvid styrelsen snarast avför 

medlemmen från medlemsförteckningen.  
 

Medlem som inte längre uppfyller föreningens medlemskrav, som inte följer föreningens stadgar 

eller som inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen eller mot någon av föreningen anlitad, kan 

med omedelbar verkan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning av medlem fattas av 

styrelsen. För sådant beslut fordras att beslutet biträds av minst tre fjärdedelar av de  

 



närvarande styrelseledamöterna. Beslutet träder ikraft omedelbart i och med att beslutet fattats och 

ska omgående meddelas medlemmen.  
Utträdande eller utesluten medlem äger inte rätt att göra anspråk på någon del av föreningens 

tillgångar.  
 

§ 6 AVGIFTER 
 
Varje medlem i föreningen erlägger en årsavgift som fastställs vid ordinarie eller extra 

föreningsstämma för nästkommande räkenskapsår. Årsavgiften består av en medlemsavgift som 

erläggs till föreningen. Årsavgiften erläggs årsvis i förskott och ska vara inbetald till av 

föreningen anvisat konto senast den 31 december året före det räkenskapsår som avgiften avser.  
 

§ 7 BESLUTANDE ORGAN 
 
Föreningens beslutande organ utgörs av föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande 

organ, och styrelsen.  
 

§ 8 VAL AV STYRELSE 
 
Föreningens styrelse ska bestå av en ordförande samt minst fyra (4) och högst tolv (12) ledamöter 

(inklusive ordförande och vice ordförande). För ledamöterna får finnas högst tolv (12) 

suppleanter. Styrelseledamot och suppleant ska i den utsträckning det är möjligt vara medlem i 

föreningen.  
Antalet ledamöter och suppleanter beslutas årligen på ordinarie föreningsstämma. Styrelsen utser 

inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. 

Styrelsen har rätt att adjungera personer till styrelsen.  
Mandattiden för styrelsens ledamöter är två (2) år. Vid valet av styrelseledamöter vid den första 

ordinarie föreningsstämman ska dock hälften av ledamöterna väljas för en mandattid om ett (1) år.  
 

§ 9 STYRELSENS ÅLIGGANDEN 
 
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. 

Styrelsen ska tillvarata medlemmarnas intressen och se till att verksamheten följer internt angivna 

mål. Styrelsen ska se till att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen 

innefattar en tillfredsställande kontroll.  
 



Styrelsen kan helt eller delvis uppdra åt ett servicebolag att sköta förvaltningen och det löpande 

arbetet. Servicebolaget kan antingen vara ett dotterbolag till föreningen, ett externt bolag eller 

organisation.  
 

§ 10 STYRELSESAMMANTRÄDEN  

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre av styrelsens ledamöter så 

begär. Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år. Kallelse till styrelsesammanträden ska 

utsändas per brev eller e-post minst en vecka innan sammanträdet ska hållas och innehålla uppgift 

om de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.  
 
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens 

beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för eller, vid lika röstetal, 

den mening som ordföranden biträder. Vid personval gäller som styrelsens beslut det förslag som 

fått flest röster eller, vid lika röstetal, lotten. Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning 

begärs.  
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av 

protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden vid mötet, om denne inte har fört protokollet, 

och av minst en justeringsman som styrelsen har utsett. Per capsulam-protokoll ska justeras av 

samtliga styrelseledamöter.  
 

§ 11 FÖRENINGSSTÄMMA 
 
Ordinarie föreningsstämma ska hållas en gång om året före utgången av juni månad. Extra 

stämma hålls när styrelsen eller revisorerna beslutar därom eller när minst en femtedel av 

medlemmarna så begär. Begäran om extra stämma ska vara skriftlig och avse behandling av viss 

fråga. Kallelse till extra stämma ska utfärdas inom fjorton dagar från den dag när sådan begäran 

kom in till styrelsen.  
På den ordinarie föreningsstämman ska följande ärenden behandlas:  

1) Mötets öppnande  

2) Upprättande av röstlängd samt förteckning över övriga närvarande  

3) Val av ordförande för mötet  

4) Val av protokollförare  

5) Val av en justeringsman att jämte mötesordföranden justera protokollet  

6) Prövning av att kallelse ägt rum i stadgeenlig ordning  

7) Föredragning av årsredovisning, eller i förekommande fall årsbokslut, samt revisionsberättelse 

och verksamhetsberättelse  

8) Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut med anledning av 

överskott eller underskott enligt balansräkningen  

9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  
 



 
10) Fråga om huruvida och i så fall med vilket belopp arvode ska utgå till styrelsens ledamöter  

11) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter  

12) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för en tid av två (2) år  

13) Val av styrelseordförande för en tid av ett (1) år  

14) Val av valberedning  

15) Val av revisor för en tid av ett (1) år  

16) Bestämmande av årsavgiftens storlek för nästkommande kalenderår  

17) Övriga ärenden  

18) Mötets avslutande  

 

§ 12 KALLELSE 
 
Kallelse till ordinarie föreningsstämma skickas per brev eller e-post samt görs tillgänglig på 

föreningens hemsida tidigast sex och senast två veckor före stämman.  
Kallelse till extra föreningsstämma skickas per brev eller e-post samt görs tillgänglig på 

föreningens hemsida tidigast sex och senast två veckor före stämman.  
 

§ 13 RÖSTRÄTT OCH BESLUT VID FÖRENINGSSTÄMMA 
 
Medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen enligt dessa stadgar har rösträtt vid 

föreningsstämma. Specifikt ska medlemsavgiften ha erlagts för det innevarande verksamhetsåret 

minst 14 dagar före föreningsstämman äger rum för att rösträtt ska erhållas. Varje medlem har en 

(1) röst. Rösträtt kan utövas genom ombud.  

Beslut fattas efter öppen omröstning om inte minst en femtedel av de på föreningsstämman 

närvarande medlemmarna påfordrar sluten omröstning. Beslut fattas med enkel majoritet, vilket 

innebär att ett förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet 

avgivna röster. Vid personval tillämpas relativ majoritet, innebärande att den person anses vald 

som fått flest röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.  
En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i frågor där denne är jävig, såsom gällande  
1. talan mot medlemmen;  
2. medlemmens befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen; 

eller  
3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om medlemmen i frågan har ett 

väsentligt intresse som kan strida mot föreningens.  
Bestämmelserna i fjärde stycket om medlem gäller även ombud för medlem.  
 

§ 14 MOTIONER OCH FÖRSLAG 
 



Eventuella motioner och förslag som ska behandlas på ordinarie föreningsstämma ska vara 

styrelsen tillhanda senast 2 veckor före föreningsstämman.  
§ 15 STÄMMOPROTOKOLL 
 
Vid föreningsstämma ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. 

Det ska justeras vid ordföranden vid stämman, om denne inte har fört protokollet, och av minst en 

justeringsman som stämman har utsett.  
 

§ 16 VALBEREDNING 
 
Valberedningen ska bestå av minst två och högst tre ledamöter som i första hand väljs bland 

avgående styrelseledamöter. Valberedningens uppgift är att utse kandidater till styrelsen för val 

vid föreningsstämma. Skulle en ledamot i valberedningen av något skäl inte kunna utföra sitt 

uppdrag, kan styrelsen utse en ersättare för sådan ledamot.  
 

§ 17 FIRMATECKNING 
 
Föreningens firma tecknas av styrelsen, samt av den eller de personer inom eller utom styrelsen 

som styrelsen utser.  
 

§ 18 RÄKENSKAPSÅR OCH REDOVISNING 
 
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.  

För varje räkenskapsår ska styrelsen avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut, om 

föreningen inte enligt lag ska upprätta årsredovisning. Årsbokslutet ska bestå av resultaträkning 

och balansräkning. Styrelsen ska även för varje kalenderår upprätta en verksamhetsberättelse.  
 

§ 19 STADGEÄNDRING 
 
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av föreningsstämma. För ändring krävs att minst två 

tredjedelar av de på stämman företrädda rösterna är ense om beslutet. Förslag om ändring av 

stadgarna får endast behandlas om frågan angivits i kallelsen till stämman.  
 

§ 20 UPPLÖSNING 
 
Föreningen ska träda i likvidation och upplösas om erforderliga medel för verksamheten saknas 

eller om föreningen inte längre kan anses behövlig för sitt ändamål. Beslut om upplösning fattas 

av två på varandra följande föreningsstämmor. Stämmorna ska hållas med minst en månads 

mellanrum. Att fråga om upplösning av föreningen ska behandlas på stämman ska framgå av 

kallelsen. För beslut om upplösning erfordras att minst två tredjedelar  

 



av de på respektive stämma företrädda rösterna är ense om beslutet. Likvidation ombesörjs av 

styrelsen, som därvid framlägger förslag till föreningsstämma om fördelning av föreningens 

eventuella medel. Vid en eventuell upplösning av föreningen ska tillgängliga medel disponeras på 

sätt som överensstämmer med föreningens ändamål. Ingen medlem har därvidlag rätt att göra 

anspråk på någon del av föreningens medel. 

* * * * * 


