Stadgar för Winnet Sverige 2021
Revideringar antagna och beslutade vid årsmötet 15 april, 2021
§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Winnet Sverige
§2 Föreningens ändamål
Föreningen ska genom att stödja kvinnors regionala och lokala resurscentras verksamhet
verka för:
- Att kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk
- Att kvinnors kompetens tas tillvara i samhället
- Att kvinnors och mäns insatser värderas lika
- Att villkor och förutsättningar för kvinnor och män är lika
Föreningen ska genom att påverka och samarbeta med organisationer och myndigheter
nationellt och internationellt verka för ett samhälle där kvinnors möjligheter, rättigheter och
skyldigheter tas tillvara.
§3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Gävle
§4 Medlemskap
Föreningen är öppen för regionala och lokala resurscentra.
Medlem är den som efter prövning enligt Winnet Sveriges kriterier antagits av styrelsen och
erlagt medlemsavgift. Winnet Sveriges kriterier fastställs årligen vid föreningens ordinarie
årsmöte.
Stödmedlem
Som stödmedlem kan antas organisation, förening, nätverk eller enskild person som vill stödja
Winnet Sveriges arbete.
§5 Årsavgift
Medlem och stödmedlem ska erlägga den avgift som årsmötet beslutar
§6 Organisation
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser styrelse.
§7 Kallelse till årsmöte
Kallelse med förslag till dagordning för årsmötet ska utgå senast åtta (8) veckor före årsmötet
med angivande av datum, tid och plats samt innehålla uppgifter för motioner och
nomineringar.
Följande punkter ska finnas med på dagordningen:
- Fråga om mötets behöriga utlysande
- Fastställande av röstlängd
- Fastställande av dagordning
- Val av årsmötets funktionärer
. Ordförande för mötet
. Sekreterare för mötet
. Två justerare jämte rösträknare
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Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
Revisorernas berättelse
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Behandling av motioner
Fastställande av verksamhetsplan och budget
Fastställande av Winnet Sveriges kriterier för medlemskap
Beslut om arvoden till styrelse och revisorer
Fastställande av årsavgift för nästkommande år
Val av ordförande
Val av kassör
Val av övriga styrelseledamöter
Val av revisorer
Val av valberedning
Övriga ärenden

§8 Motioner
Motion till årsmötet ska vara skriftlig och vara styrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före
årsmötet.
§9 Nominering
Nominering av ledamot till styrelsen ska vara valberedningen tillhanda senast sex (6) veckor
före årsmötet.
§10 Styrelse
Styrelsen består av ordförande samt minst sex (6) och max tio (10) ledamöter. Det ska
eftersträvas att styrelsen består av ledamöter med erfarenhet från regionala och lokala
resurscentra.
Beslut fattas genom majoritetsbeslut. Ordföranden har utslagsröst.
Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelse väljs av årsmötet för en tid av två år.
§11 Verksamhetsår
Verksamhetsåret omfattar kalenderår.
§12 Verksamhetsplan, budget
Räkenskapsåret omfattar kalenderår. För varje räkenskapsår ska verksamhetsplan och budget
finnas. Förslag upprättas av styrelsen och föreläggs årsmötet för beslut.
§13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse en eller flera personer som
firmatecknare.
§14 Revision
Årsmötet utser revisor samt en revisorssuppleant. Därutöver upphandlar styrelsen
auktoriserad revisor.
§15 Rösträtt
Vid årsmötet har varje medlem en röst. Stödmedlem äger ej rösträtt. Ledamot i styrelsen äger
ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, ej heller vid val av revisorer.
Beslut i sakfråga fattas med majoritetsbeslut. Vid lika röstetal fäller lotten utslag.
Personval ska ske med sluten omröstning om detta begärs. Vid lika röstetal fäller lotten
utslag.
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§16 Årsmöte
Årsmötet ska hållas före april månads utgång.
Kallelse till årsmötet ska utgå enligt §7 ovan.
Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga via elektronisk kommunikation senast två (2)
veckor före årsmötet.
Valberedningens förslag ska finnas tillgängliga via elektronisk kommunikation senast två (2)
veckor före årsmötet.
Extra årsmöte ska inkallas när styrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna finner det
vara nödvändigt. Handlingarna ska finnas tillgängliga via elektronisk kommunikation senast
två (2) veckor före det extra årsmötet.
§17 Valberedning
Val på årsmötet förbereds av valberedningen som ska bestå av minst tre (3) ledamöter. En av
ledamöterna är sammankallande. Valberedningens förslag ska finnas tillgängligt på kansliet
och via elektronisk kommunikation senast två (2) veckor före årsmötet.
§18 Stadgeändring
Årsmötet har rätt att med enkel majoritet besluta om sådana ändringar som inte innebär
förändring av föreningens ideella ändamål enligt §§ 2, 10, 18 och 20. Ändring av §§ 2, 10, 18
och 20 kan ske om två (2) medlemsmöten varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte, beslutat
så.
§ 19 Uteslutning
Medlem kan på förslag av styrelsen uteslutas ur föreningen av ett årsmöte. Styrelsen ska då ha
funnit att medlem agerat på ett sätt som skadar eller motarbetar föreningens eller dess
medlemmars intressen.
§20 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning kan väckas av styrelsen. För beslut fordras att frågan
behandlas av två (2) på varandra följande årsmöten samt att förslaget vid varje tillfälle biträds
av minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.
Efter upplösning ska föreningens tillgångar ges till forskningsändamål eller tillfalla
organisationer som verkar enligt föreningens ändamål.
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