
S T A D G A R 
för 

Föreningen Hope in Action 
 

Föreningens firma 
§ 1 

Föreningens firma är Hope in Action.  
 

Föreningens säte 
§ 2 

Föreningens styrelse har sitt säte i Herrljunga Kommun i Sverige. 
 

Föreningens ändamål 
§ 3 

Föreningens ändamål är att bekämpa fattigdom i Afrika, främst inom området 
Rwanda, Burundi, Kongo, Uganda och Kenya. Föreningen skall samla in medel, som 
skall användas i projekt, samt utföra projekt genom lokala kontor i respektive 
projektland. Föreningen skall även samla in begagnade kläder och andra föremål 
som kan säljas till förmån för projekten.  
 

Samverkan 
§ 4 

I samband med att lokala projekt genomföres kan tillfällig eller stadigvarande 
dotterorganisation bildas för samverkan med lokala myndigheter, organisationer 
eller liknande. 
 

Verksamheten 
§ 5 

Verksamheten skall bedrivas långsiktigt. Föreningen skall via sina lokalkontor i 
Kenya och Kongo-Kinshasa administrera och genomföra projekt.  Vid behov kan 
lokala partners knytas till organisationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medlemskap 
§ 6 

Medlem i föreningen kan person, företag, förening, organisation eller liknande bli 
som delar föreningens syn enligt dessa stadgar. Föreningens medlemmar 
förbinder sig att inte befatta sig med verksamhet som strider mot gällande 
lagar, i Sverige eller i projektländerna, eller med verksamhet som kan skada 
föreningen. I fall då medlem inte uppfyller dessa krav kan medlemmen uteslutas 
ur föreningen.  Beslut om uteslutande tas av föreningens styrelse, med enkel 
majoritet, och sker därefter med omedelbar verkan. Som medlem i föreningen 
har man rätt att delta i medlems- och årsmöten under förutsättning att man 
uppfyllt medlemskraven samt i tid inbetalt medlemsavgiften. Denna är årlig och 
fastställs på föreningens ordinarie stämma. Ändring i medlemsavgiften påverkar 
inte medlemmar som redan löst medlemskap för året. 
 

Räkenskapsår och årsredovisning 
§ 7 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.  
Före april månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna 
årsredovisning. Denna består av resultaträkning, balansräkning och 
förvaltningsberättelse. 
 

Föreningsstämma 
§ 8 

Ordinarie föreningsstämma är uppdelad på två tillfällen, där den första delen 
skall avhållas under andra halvåret, dock senast den siste november, och där den 
andra delen skall avhållas under det därpå följande första halvåret. Styrelsen 
kallar till föreningsstämma. Kallelse till stämman skall innehålla uppgift om de 
ärenden som skall förekomma på stämman. Kallelse får utfärdas tidigast fyra 
veckor före stämman och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma 
och senast en vecka före extra stämma. Kallelse utfärdas genom kallelse på 
föreningens anslagstavla. Skriftlig kallelse skall dock alltid avsändas till varje 
medlem var postadress är känd för föreningen om 

1. ordinarie föreningsstämma skall hållas på annan tid än som föreskrivs i 
stadgarna, eller 

2. föreningsstämma skall behandla fråga om 
a. föreningens försättande i likvidation eller 
b. föreningens uppgående i annan förening genom fusion. 

Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag på föreningens 
anslagstavla eller genom brev. 
 
 



Motionsrätt 
§ 9 

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall 
skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före juni månads utgång för den första 
delen och före januari månads utgång för den andra delen av föreningsstämman. 
 

Dagordning 
§ 10 

På ordinarie stämma skall följande punkter behandlas: 
1. Val av ordförande för stämman. 
2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare. 
3. Godkännande av röstlängd, samt eventuella fullmakter. 
4. Fastställande av dagordning. 
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. 
6. Val av två rösträknare. 
7. Fråga om kallelsen behörigen skett. 
8. Styrelsens årsredovisning (endast andra delen). 
9. Revisorernas berättelse (endast andra delen). 
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen (endast 

andra delen). 
11. Beslut i anledningen av föreningens vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen (endast andra delen). 
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (endast andra delen). 
13. Fråga om arvoden (endast andra delen). 
14. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår 

(endast första delen). 
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter (endast första delen). 
16. Val av revisorer och suppleanter (endast första delen). 
17. Val av valberedning (endast första delen). 
18. Övriga anmälda ärenden. 

På extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som 
angivits i kallelsen.  
 

Röstning 
§ 11 

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot 
föreningen.  
 
 
 
 



Ombud 
§ 12 

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den 
som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud skall 
förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från 
utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem.  
 

Valberedning 
§ 13 

Vid ordinarie föreningsstämma, första delen, utses valberedning för 
nästföljande verksamhetsår. En ledamot utses till sammankallande i 
valberedningen. Valberedningen skall föreslå kandidater till de 
förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas på föreningsstämma. 
 

Styrelse 
§ 14 

Styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst tre och högst 
fem suppleanter. Styrelseledamöter med suppleanter utses vid ordinarie 
föreningsstämma, första delen, och väljs för högst två år. Ledamot och 
suppleant kan väljas om. Om helt ny styrelse väljs på föreningsstämma skall 
mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.  
 

Konstituering och firmateckning 
§ 15 

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare. 
Styrelsen utser också projektledare, vilka inte behöver vara styrelsemedlem, 
men skall vara medlem i föreningen. Styrelsen utser fyra personer, varav minst 
två styrelsemedlemmar, att två i förening teckna föreningens firma. 
 

Beslutförhet 
§ 16 

Styrelsen är beslutför när fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är 
närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta röstande förenar 
sig om och vid lika röstetal den mening som ordförande biträder. När minsta 
antal ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut. 
 
 
 
 
 
 



Revisorer 
§ 17 

Revisorerna skall vara en med en suppleant. Dessa väljes på ordinarie 
föreningsstämma, första delen, för nästföljande verksamhetsårs revision. 
Revisorerna skall bedriva sitt arbete så, att revisionen är avslutad och 
revisionsberättelsen avgiven senast den trettionde maj. Styrelsen skall avge 
skriftlig förklaring till ordinarie stämma, andra delen, över av revisorerna gjorda 
anmärkningar. Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och 
styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas 
tillgängliga för medlemmarna minst en vecka för den föreningsstämma, andra 
delen, på vilken de skall behandlas. 
 

Stadgeändring 
§ 18 

Föreningens stadgar kan ändras endast då så beslutats på två på varandra 
följande föreningsstämmor, alternativt på en extra föreningsstämma samt en 
ordinarie. 
 

Extraordinärt årsmöte 
§ 19 

Extra föreningsstämma kan sammankallas av styrelsen eller av medlemmarna. För 
beslut om extra föreningsstämma krävs enkel majoritet vid styrelsebeslut. Då 
medlemmarna är sammankallande krävs det minst 25 % av föreningens 
medlemmar skriftligen begärt extra föreningsstämma. 
 

Upplösning 
§ 20 

Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla ideell hjälporganisation 
med verksamhetsområde i Stora Sjödistriktet i Afrika. 


