1. Stadgar för Internationella Kvinnoförbundet
Organisationens namn är Internationella Kvinnoförbundet. IKF är en ideell organisation,
religiöst och partipolitiskt obunden. IKF är en riksorganisation för Internationella
Kvinnoföreningar i Sverige. Organisationens säte är där kansliet finns.
Organisationsnummer 875001-9013

2. Regler för medlemskap
För medlemskap i riksförbundet krävs att lokalföreningen godkänns av årsmötet och att
fastställd årsavgift erlagts.
Enskilda personer kan även vara medlemmar och betalar då särskild medlemsavgift.
För utträde ur förbundet eller för att förklara lokalföreningen vilande krävs en skriftlig
anmälan till förbundet.
Årsmötet kan besluta om uteslutning av sådana lokalföreningar, som motarbetar
riksförbundets syften och /eller ej betalar medlemsavgiften.

3. Ändamål
IKF verkar för mångfald, samverkan, gemenskap, och jämställdhet.
IKF arbetar mot rasism och alla former av diskriminering.
IKF arbetar för kvinnors mänskliga rättigheter.

4. Verksamhet
IKF verkar för att:
•
•
•
•
•
•

IKF arbetar för att stärka verksamheter som främjar språk, kultur, identitet och
delaktighet i samhället.
bistå lokalföreningar och medverka till bildandet av nya lokalföreningar.
bedriva utbildning, informations- upplysnings- och opinionsarbete.
bedriva projekt av övergripande eller principiell art,
samarbeta med organisationer som delar IKF´s värderingar
arbeta med mångfalds och jämställdhetsfrågor

Verksamheten baseras på Handlingsprogrammet från FN:s kvinnokonferens i Peking
och CEDAW konventionen samt svensk diskrimineringslagstiftning och regeringens
mål för jämställdhetspolitiken.

5. Beslutsorganisation
IKF´s verksamhet bedrivs genom dess beslutande och verkställande organ. Högsta
beslutande organ är årsmötet. Verkställande och beslutande organ är förbundsstyrelsen
och dess arbetsutskott, som svarar för löpande/ delegerade beslut för verksamheten.
Till årsmötet väljer varje lokalförening röstberättigade delegater för året enligt följande:
Medlemsantal under 50 – en delegat mellan 50 och 500 – två delegater fler än 500 - tre
delegater. (reviderad 20100328)

6. Årsmöte
Årsmötet hålls före mars månads utgång.
Extra årsmöte kan kallas av fyra styrelsemedlemmar tillsammans med revisor eller en
tredjedel av lokalföreningarna, detta med skriftlig delgivning av skälen.
Kallelse till årsmöte ska skickas tre veckor före mötesdagen, innehållande handlingar för
årsmötets beslut, såsom verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, budget,
valberedningens förslag, motioner och övriga förslag. Motioner ska nå styrelsen senast sex
veckor före årsmötet.
Funktionärer i förbundet samt gäster får vara närvarande vid årsmötet utan rösträtt.
Röstberättigade är de utsedda delegaterna.
Årsmötet beslutar om ärende på utsänd dagordning med utsända handlingar.
Beslutet fattas med enkel majoritet utom när det gäller stadgeändringar och
förbundsupplösning.
Vid lika röstetal avgör förbundets ordförande frågan.
På årsmötet skall följande ärende behandlas.
1.Årsmötets öppnande.
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
3. Val av mötesfunktionärer:
Ordförande, sekreterare, två protokolljusterare/ rösträknare.
4. Fastställande av dagordning, arbetsordning och röstlängd för mötet.
5. Styrelsens årsberättelse.
6. Revisorernas årsberättelse.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Verksamhetsplan och budget inför kommande verksamhetsår.
9. Fastställande av medlemsavgift.
10. Motioner.
11. Fastställa antal ledamöter och suppleanter
12. Val av ordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
14. Val av revisorer samt val av godkänd revisor.
15. Val av valberedning.
16. Övriga ärenden enligt dagordningen.
17. Årsmötets avslutning

7.Förbundsstyrelse

Styrelsen ska bestå av fem till sju medlemmar som väljs
på två år samt tre-fem ersättare som väljs på ett år.
Styrelseledamöter ska tillhöra en lokalförening.
Ordförande väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig kassör, vice ordförande, sekreterare,
och arbetsutskott. Firmatecknare beslutas av styrelsen.
Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år. Ordförande är
sammankallande. Om minst hälften av styrelseledamöterna önskar
ett styrelsemöte, är ordförande skyldig att sammankalla till ett möte.
Styrelsen har beslutsrätt när fyra av fem styrelseledamöter eller fem av sju styrelseledamöter är närvarande.
Ordförande har utslagsröst.
Styrelsen har arbetsgivaransvar för anställda i förbundet. Styrelsen beslutar om
tillsättning av representation för förbundet.
AU tillsätts av styrelsen och dess arbetsformer beslutas av styrelsen.

8. Räkenskap och revision

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. För revision väljes
två revisorer och två ersättare. De valda revisorerna får information
under året om styrelsens arbete. Räkenskaperna ska överlämnas till
revisorerna för granskning under februari månad.
Revisionsberättelsen framlägges på årsmötet.

9.Stadgeändring

Fråga om stadgeändring kan väckas av styrelsen eller av lokalföreningarna.
Beslut fattas med trefjärdedels majoritet av närvarande medlemmar. Stadgeändring
ska ske på årsmötet. Förslag ska skickas ut med årsmöteshandlingarna.

10. Upplösning av förbundet

Frågan kan väckas av förbundsstyrelsen eller en lokalförening.
Förbundet upplöses efter beslut på två årsmöten. Det ska
vara minst sex månader mellan dessa möten. Beslut fattas med tre fjärdedels
majoritet. Till det andra årsmötet får varje förening skicka en delegat
med fullmakt från övriga delegater, som lokalföreningen har rätt
utse.
Underlag för beslutet ska skickas ut med kallelsen.
Styrelsen föreslår hur kvarvarande tillgångar ska användas. De bör
användas i enlighet med IKFs syften.
Förbundets arkiv deponeras hos Svenskt Riksarkiv.

Stadgarna är slutligen antagna vid extra årsmöte 2013-09-21

