
 

   

Stadgar för Tyresö kvinno - och tjejjour. Antagna vid årsmötet    

2007 03 01  
(reviderad vid årsmötet 15 03 19) 

1. Föreningens namn är Tyresö kvinno - och tjejjour. Föreningens mål är att driva jourverksamhet för 

kvinnor/tjejer som utsätts för fysiskt och psykiskt våld i nära relationer. 

 

2. På grund av verksamhetens art kan endast kvinnor / tjejer äga rätt till medlemskap. 
            Ansökan om medlemskap ska göras till styrelsen eller till aktiv medlem. 

 
3. Medlem som efter en påminnelse ej erlagt medlemsavgift anses ej längre vara medlem i föreningen. 

 

4. Föreningen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden. 

 

§ 5. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst fem och högst nio 

ordinarie ledamöter varav 1 ordförande på ett år. Ledamöterna väljs på 2 år och revisorer på 1 år. Vid 

ordinarie årsmöte kan valberedningen föreslå att en ordinarie ledamot väljs endast på 1 år, för att få 

kontinuitet. Styrelsen är beslutsmässig när 4 av 7 ledamöter är närvarande. 

 

6. Styrelsen ska verka i en feministisk anda för föreningens intressen och främja kvinno- 

gemenskap. Ordföranden är föreningens officiella representant. Styrelsen ansvarar för att föreningens 

medel förvaltas på ett betryggande sätt, att räkenskaper förs och   

medlemsförteckning hålls. Räkenskapsåret ska vara kalenderåret. 

 

7. Medlemsmöte ska hållas minst 2 gånger per år, varav 1 utgör ordinarie årsmöte.  

 Ordinarie årsmöte ska hållas under årets första kvartal. Extra årsmöte kan hållas  

 vid behov, eller då minst 1/3 av medlemmarna begär så. Kallelse till årsmöte ska 

 ske minst 3 veckor före mötesdagen. 

 

8 . Dagordningen  på årsmötet. 

1. Mötet öppnas. 
2.  Är mötet behörigt utlyst. 
3.  Fastställande av dagordningen. 
4.  Val av mötets: 

a. ordförande, 
b. sekreterare, 
c. justeringskvinnor tillika rösträknare. 

5.  Styrelsens verksamhetsberättelse. 
6.  Styrelsens ekonomiska berättelse. 
7.  Revisorernas berättelse. 
8.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens arbete.  
9.  Fastställande av medlemsavgift.                                    

 
10.  Verksamhetsplan. 
11.  Fastställande av budget för kommande år. 
12.  Val av:  



 

a. ordförande på ett år, 
b. styrelseledamöter på två år, 
c. fyllnadsval av ledamöter på ett år  
d. revisorer på ett år,  
e. valberedningen.  

13. Övriga frågor. 
14.  Mötet avslutas. 

 

9.  Firmatecknare i föreningen är ordförande och kassör var för sig. Även annan person i föreningen 

kan av styrelsen utses till firmatecknare. 

 

10. Revisorerna ska ha underlaget till revisionen tre veckor före årsmötet. 

 
11. Den som har uppdrag inom föreningen eller är anställd av föreningen, ska skriva på ett       
tystnadslöfte som innebär att man väl förvaltar uppgifter om både föreningen och om    
enskild persons förhållande. 
 

12. Medlem som ej förvaltar tystnadslöftet väl eller på annat sätt motverkar föreningens syfte, kan 

uteslutas om styrelsen så beslutar. 

 

13. Ändring av stadgar kan endast ske vid ordinarie årsmöte och av minst 2/3 av de berättigade  

årsmötesdeltagarna. 

 

 

 

 

 

 

S.Lj. april -17 

 


