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KAPITEL 1. ALLMÄNNA STADGAR

1§ Namn
Föreningsnamnet är W. Empowerment. Bokstaven W, står för Women och syftar till
föreningens valda målgrupp. Ordet Empowerment syftar till att individen i en organisation
eller grupp ska känna att denne har makt över sin egen situation, sina arbetsuppgifter och sin
närmiljö.
2§ Ändamål
Föreningen är ett nätverk för kvinnor som har ett intresse för självledarskap och
entreprenörskap. Nätverket ska inspirera och informera sina medlemmar om dessa två
områden.
3§ Obundenhet
Föreningen är partipolitiskt obunden och icke facklig.
4§ Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm, Stockholms län.

KAPITEL 2. VERKSAMHET

1§Verksamheten
Föreningen kommer att anordna möten och aktiviteter, alla med entreprenörsanda och
självledarskap i fokus. Möten kommer att ske regelbundet under året. Föreningen är en ideell
förening som verkar för medlemmarna.
2§Räkenskapsår
Räkenskapsåret följer ordinarie kalenderår, januari - december.

KAPITEL 3. MEDLEMMAR

1§ Medlemskap
Berättigande till medlemskap i Föreningen W.Empowerment är kvinnliga studerande och
young professionals.
2§ Medlemskrav
Alla medlemmar förväntas delta på minst två aktiviteter per år.
3§ Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap ska ske till styrelsen. Därefter beslutar styrelsen vilka medlemmar
som får inträda.
4§ Uteslutning av medlemmar

	
  
Uteslutning av medlem beslutas av styrelsen. Grund för uteslutning föreligger då medlem
motarbetar föreningen syfte och verksamhet eller agerar i strid med föreningens stadgar.
Betalas inte överenskommen medlemsavgift föreligger också grund för uteslutning.
5§ Utträde ur föreningen
Medlem som själv önskar lämna föreningen ska skriftligen meddela detta till styrelsen.
Eventuella medlemsavgifter som har betalats in återbetalas ej vid utträde eller uteslutning av
medlem.
KAPITEL 4. ORGANISATION

1§ Sammansättning av styrelse
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare samt minst en
styrelseledamot. Styrelsen väljs årligen på föreningsstämman och man kan sitta obegränsat
med terminer på sin post. Ordförande och vice ordförande sitter på sina poster tills de väljer
att avsluta sitt uppdrag.
2§ Befogenhet och åligganden
Styrelsen är föreningens beslutande organ. Styrelsen har till uppgift att ta beslut om
föreningens ekonomiska och strategiska beslut samt i övrigt bevaka föreningens intressen.
3§ Styrelsemöte
Styrelsen sammanträder då föreningens ordförande eller minst en styrelseledamot påkallar
det.
4§ Kallelse och föredragningslista
Föredragningslistan skall endast uppta de förslag till beslut eller diskussion som lämnats
skriftligen till ordförande innan mötet. Till föredragningslistan skall även bilagor till beslut
eller diskussionspunkter bifogas. Kallelsen och föredragningslistan skall göras skriftlig och
vara styrelseledamöter tillhanda senast en vecka innan kommande möte.
5§ Beslutsfattande inom styrelsen
Styrelsen är beslutförd då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. För beslut
krävs absolut majoritet, vid lika rösttal avgör ordföranden vad utfallet blir.
6§ Styrelseposter
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och minst en ledamot. Uppgifter
som kassör och övriga poster som anses behövas i föreningen utser styrelsen internt.
7§ Firmateckningsrätt
Föreningen firmatecknas av ordförande eller vice ordförande.

KAPITEL 5. FÖRENINGSSTÄMMA

1§ Rösträtt
Rösträtt vid föreningsstämma tillkommer samtliga medlemmar

	
  
2§ Föreningsstämma
Föreningsstämman hålls en gång per år. Föreningsstämman är föreningens högst beslutande
organ. Under föreningsstämman behandlas alla de frågor som rör föreningens framtid, dess
medlemmar och styrelsen.
3§ Extra föreningsstämma
Styrelsen kan vid behov tillkalla en extra föreningsstämma.
4§ Kallelse och föredragningslista
Kallelse till föreningsstämman ska gå ut i god tid till medlemmarna. Föredragningslistan skall
endast uppta de förslag till beslut eller diskussion som lämnats skriftligen till styrelsen senast
innan mötet. Till föredragningslistan skall även bilagor till beslut eller diskussionspunkter
bifogas.
5§ Beslut
Beslut fattas då absolut majoritet infinnes. Vid lika rösttal har stämmans ordförande och vice
ordförande de avgörande rösterna.
6§ Protokoll
Varje ordinarie och extra föreningsstämma skall protokollföras av stämman vald sekreterare.
Protokollet skall endast föredra upptagna ärenden samt yrkanden, beslut och reservation samt
formella frågor. Protokollet skall även visa vilka personer som framlagt yrkande.
7§ Ändring av stadgar
Förslag på ändringar av stadgarna som beslutas på stämman läggs fram av styrelsen eller
medlemmar. Ändring får genomföras då minst 2/3 av närvarande föreningens medlemmar
röstar genom förslaget.

KAPITEL 6. EKONOMI

1§ Finansiering
Föreningen kan komma att söka sponsring och stöd från andra organisationer för att kunna
genomdriva de planerade projekten under årets lopp.
2§ Medlemsavgifter
Inbetalning av årligt medlemskap beslutas av styrelsen. För räkenskapsåret 2017 är det ingen
medlemsavgift. Styrelsen måste i god tid meddela medlemmarna om medlemsavgift införes.
Dock kan enskilda avgifter i samband med aktiviteter förekomma, då till självkostnadspris.
3§ Budget och verksamhetsplan
Fastställandet av eventuell budget görs vid första styrelsemötet för det aktuella
verksamhetsåret. I samband med att budget fastställs skall även verksamhetsplanen fastställas.

	
  

KAPITEL 7. UPPLÖSNING

1§ Föreningen upplösning
För beslut om föreningens upplösande krävs en majoritet av rösterna i styrelsen. Vid
kvarvarande tillgångar fördelas dessa lika mellan styrelsemedlemmarna.

