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STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I 

SVERIGE 
 

 

§ 1. FÖRBUNDETS NAMN 
 

Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 

och förkortas EKRFS.   

EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 
 

§ 2.  EKRFS partipolitiskt och religiöst obundet ideell förbund.             

     § 3. Förbundets syfte är:- 

1 Att aktivt arbeta för jämlikhet.  

2 Att aktivt arbeta mot kvinno- och barnmisshandel och förtryck. 

3 Att stödja de ensamstående Eritreanska kvinnor med barn. 

4 Att arbeta mot analfabetism bland eritreanskakvinnor. 

5 Att arbeta för solidaritet och samarbeta med andra kvinnoföreningar. 

6 Att tillvarata eritreanska kvinnors intresse i Sverige.  

7 Att organisera eritreanska Kvinnor i Sverige inom en gemensam rörelse inriktad 

på att bättre framföra och försvara den gemensamma kulturella, sociala och 

allmänpolitiska intressen i Sverige.  

8 Att arbeta för samverkan mellan förbundet och det svenska samhället. 

9 Att bevaka och ta del av den kulturella, sociala och politiska utvecklingen i 

Sverige. 

10  Att arbeta mot droger, speciellt när det gäller ungdomar. 

11  Att bevaka och motverka arbetslösheten bland eritreanska kvinnor i Sverige. 

12  Att sprida information om HIV/AIDS. 

13  Att skaffa sig bra kunskap om det svenska samhället och delta i den sociala 

utvecklingen.  

14  Att samarbeta med andra solidariska och demokratiska krafter i Sverige för fred 

och mot diskriminering, segregation, miljöförstöring och rasism. 
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§ 4a. FÖRBUNDETS STRUKTUR  

 

1. EKRFS består av lokala föreningar och förbund som accepterar riksförbundets 

stadgar och programförklaring. 

2. Årsmötet är högsta beslutande organ. 

3. Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter. 

Varje ledamot har en röst. Vid lika många röster gäller ordförande sida. 

4. Styrelsen har rätt att fatta beslut om minst 50 %+1 är närvarande. 

5. Styrelsen sammanträder minst 6 gånger under verksamhets år. 

6. Verkställande kommiten träffas minst 12 gånger under verksamhets år. 

 

§ 4b. MEDLEMSKAP 

1. Varje förening som accepterar EKRFS stadgar, kan bli medlem.  

2. Medlemskap söks skriftligt till EKRFS’ styrelse. 

3. Varje medlem, grupp eller förening som går emot EKRFS stadgar eller bedriver 

aktiviteter mot förbundets stadgar eller ej betalar medlemsavgiften kan 

provisorisk uteslutas efter beslut av EKRFS styrelse. Beslutet fastställs vid 

kommande årsmöte. 

4. Varje medlem, grupp eller förening har åsiktsfrihet, rätt att delta i sammanträden 

samt rätt att få information. 

6. Vid utträde ur riksförbundet skall skriftligt begäran om detta lämnas till EKRFS 

styrelse. 

 

§ 5. ÅRSMÖTE  

1  Årsmöte hålls var tredje år före mars månads utgång. 

2. För att kalla till extra årsmöte krävs att 2/3 av medlemsföreningarna kräver detta. 

3. Kallelse skickas ut senast fyra veckor före årsmöte. Detta kan ske genom brev 

eller mail. 

4. Styrelsen skickar verksamhetsberättelse senast fyra veckor före årsmöte. 

5. Deltagarna vid årsmötet är representanter från medlemsföreningarna, styrelsen, 

revisorer och valberedningen. För att få delta i årsmötet och representera en 

medlemsförening krävs att medlemmen dels har varit medlem ett år, dels betalt 

sin medlemsavgift senast de 15 december året före årsmötet.  

Dessutom skall medlemsföreningen han eller hon representerar betalt sin 

medlemsavgift till riksförbundet senast de 15 december året före årsmötet. 
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6. Medlemsföreningarna är berättigade att skicka representanter till årsmöte enligt 

nedan: 

 

Antal medlemmar                                                               Antal deltagare 

10-15                         2 

16-35       5 

36-85     10 

86-120     15 

121-190     20 

191-250     25 

 

7. Varje representant på årsmöte har en röst. Vid frågan om ansvarsfrihet avstår 

styrelsen från att rösta. 

8. EKRFS betalar resa med tåg andra klass eller annat transport medel till 

motsvarande kostnad, till och från årsmötet samt förtäring för föreningarnas 

representanter.  

 

§ 6. ÅRSMÖTETS ARBETE 

 

1. Årsmötet är giltigt endast om §4 punkter 2-8 följts.  

2. Förbundets ordförande öppnar årsmötet och föreslå mötesordförande och övriga 

mötesfunktionärer och årsmötet beslutar om mötets  

a) ordförande 

b) sekreterare, 2justerare och 3 rösträknare 

3. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt. 

4. Fastställande av dagordning. 

5. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för året 

som gått.  

6. Revisionsberättelsen presenteras. 

7. Beslutas om ansvarsfriheten för styrelsen. 

8. a) Stadgeändringar beslutas av årsmötet. 

b) Årsavgiften för medlemsföreningarna beslutas av årsmötet. 

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det 

kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 
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11. Valberedningen presenterar sitt förslag till nya ledamöter och suppleanter i 

styrelsen, revisorer och valberedning och årsmöte väljer ordförande, sekreterare 

och kassör. Ordförande, sekreterare och kassör väljs på två år och övriga på ett 

år. Ordförande och sekreterare väljs på olika perioder. 

12. Årsmöte väljer ledamöter, revisorer och valberedning. 

13. Övriga frågor. 

14. Avslutning. 

 

§ 7. STYRELSEN 

1. Styrelsen väljes enligt §5 punkt 10-11. 

2. Styrelsen är högsta beslut organ mellan årsmötena 

3. Vid första styrelsesammanträde skall styrelsen konstituera sig. 

4. Styrelsen verkställer beslut tagna vid årsmötet. 

5. Upprättar en budget. 

6. Administrerar EKRFS tillgångar. 

7. Administrerar bidrag som inkommer enligt riktlinjer i stadgarna. 

8. Är skyldig att i tid redovisa olika projekt till riksförbundet och bidragsgivare. 

9. Skall samordna föreningarnas arbete. 

10. Ansvarar för EKRFS arbete t.ex. media. . 

11. Beslutar om nytillträde till EKRFS. 

12. Övervakar verkställande kommites arbete. 

13. Årsberättelse skickas av styrelsen till Statens Integrations verket (SIV) 

kulturförvaltningen och andra bidragsgivare myndigheter och organisationer. 

 

 

VERKSTÄLLANDE KOMMITEN 

1. Mellan styrelsens sammanträden sköter verkställande kommite det löpande 

arbetet. 

2. Verkställande kommiten består av: ordförande, sekreterare och kassör i styrelsen 

 

ORDFÖRANDE 

1. Ordföranden leder och samordnar arbetet. 

2. Skall vara ordförande på styrelsesammanträden och sammanträden med den 

verkställande kommittén. 

3. Är officiell representant för EKRFS. 
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SEKRETERARE  

     1.  Sekreterare är riksförbundets vice ordförande. 

2. Följer EKRFS arbete i dess helhet och bevakar att arbetet utförs på ett korrekt 

sätt. 

3. Kallar till sammanträden och möten och förbereder föredragningslistor för dessa. 

4. Leder möten i ordförandens frånvaro. 

5. Sköter EKRFS korrespondens och arkiverar dessa handlingar. 

6. Ser till att justerat protokoll finns efter varje sammanträde. 

7. Skickar föregående mötesprotokoll till styrelsens medlemmar. 

8. Ser till att alla handlingar är öppna för styrelsens medlemmar. 

 

 
KASSÖR 

1. Sköter EKRFS samtliga ekonomiska angelägenheter. 

2. Kassör kan ha tillgång till högst 5000:- mellan styrelsesammanträden. 

3. Kassör sköts administration enligt beslut från styrelsen. 

4. För uttag från portgirot krävs styrelsens tillstånd. Vid kassörens frånvaro sköts 

arbetsuppgifterna av ordföranden fram till nästa styrelsesammanträde.  

 
STYRELSELEDAMÖTER 

1. Varje ledamot i styrelsen har ett ansvarsområde (arbetsutskott). Rapport om varje 

enskilt utskott lämnas till styrelsen. 

2. Alla styrelseledamöter är skyldiga att närvara vid sammanträden. 

3. Styrelseledamöternas närvaro skall redovisas till valberedning och årsmötet. 

4. Styrelsen skall träffa varje medlemsföreningsstyrelse en gång per år. 

5. Styrelsen ledamöter kan representera EKRFS i deras arbete enligt ett skriftligt 

mandat från verkställande utskottet, som godkännes av styrelsen. 

6. Vid dessa träffar betalas eventuella resor av EKRFS. 

 

§ 8. REVISORER 
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmöte utsedda revisorer. 

Revisorn skall alltid få fri tillgång till förbundets dokument och har rätt att ge 

synpunkter på hela förbundets verksamhet, 

Revisorerna ska senast sex veckor före årsmöte avge sin revisionsberättelse till 

styrelse. 
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§9. VALBEREDNING 
1. Valberedningen skall lämna förslag till ny styrelse för kommande år med en 

geografisk, köns och ålderindelning som speglar medlemmarna i föreningarna. 

2. Valberedningen är skyldig att senast två månader före årsmötet skriva till 

medlemsföreningarna och be dem lämna förslag till EKRFS kommande 

ledamöter i styrelsen. 

§10. RÄKENSKAP 
1. Räkenskapsår skall vara kalenderår. 

2. Styrelsens årsredovisning skall överlämnas till förbundets revisorer senast åtta 

veckor före årsmöte. 

3. Förbundets firma skall tecknas av ordförande sekreterare och kassör. Två av de 

gemensamt. 

 

§11. STADGAR 
1. Tolkning 

Vid tvist ges styrelsen för EKRFS tolkningsföreträde och slutligt fastställs vid 

årsmöte. 

2. Stadgeändring 

Förslag till stadgeändringar skall vara styrelsen tillhanda senast 4 månader före 

årsmöte. Förslag till stadgeändring skall vara föreningarna tillhanda senast 2 

månader före årsmöte för beslut skall kunna fattas vid årsmötet. 

Ändring av stadgar kan endast göras vid ett årsmöte och med 2/3 majoritet. 

 

 

§ 12. UPPLÖSNING AV EKRFS 
1. För att upplösa EKRFS skall detta beslutas på två årsmöten efter varandra med 

2/3 majoritet. 

2. Beslut angående tillgångarna skall göras på årsmötet med 2/3 majoritet. 

 

den 16 april 2011. 
 

 


