Stadgar för föreningen Dandelion Africa Sverige
Organisationsnummer 802467-4544
§1. Dandelion Africa Sverige är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening.
Föreningen har säte i Sverige.
§2. Föreningen vänder sig till alla som instämmer med föreningens syfte.
§3. Föreningens syfte är att verka, utan eget vinstsyfte, för att stödja den kenyanska
organisationen Dandelion Africa Kenya i deras arbete med utbildning inom bland annat
hälsa och entreprenörskap samt att stärka unga kvinnors möjlighet att fullfölja sina
studier.
Utbildningen inom entreprenörskap inkluderar kompetensutveckling för att minska
framför allt kvinnors beroendeställning i samhället. Organisationen erbjuder personlig
utveckling, entreprenörskap samt lån i form av mikrofinansiering till identifierade
uppstartsprojekt.
Föreningen skall verka för att skapa en medvetenhet i Sverige om organisationens arbete i
Kenya.
Föreningens samtliga nettointäkter skall tillfalla organisationen Dandelion Africa i Kenya.
§4. Medlemmar
Till medlemmar i Föreningen kan antas var och en som instämmer i föreningens syfte.
Medlemskap beviljas av styrelsen. Den som är medlem i Föreningen innehar rösträtt på
medlemsmötet/årsmötet.
Medlem som lämnar Föreningen kan inte ställa ekonomiska krav mot Föreningen eller dess
verksamhet. Medlem som motverkar Föreningens beslut eller inte följer Föreningens stadgar
kan, efter prövning, uteslutas ur Föreningen. Uteslutning beslutas, efter styrelsens prövning,
av medlemsmötet.
§5. Medlemsavgifter
Årsavgift
Alla medlemmar avlägger en årlig avgift som fastställs av årsmötet för ett år i taget, avgiften
är obligatorisk för att få vara medlem i Föreningen.
§6 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen är därvid ansvarig för
föreningen och för Föreningens förvaltning.
Föreningens styrelse består av minst 3 och högst av 7 ordinarie ledamöter med högst 3
suppleanter.
Styrelseledamöterna skall inte erhålla någon ekonomisk kompensation eller annan ersättning
för sitt arbete. Däremot skall ledamöter på begäran erhålla ersättning för sina rimliga utgifter
för att fullgöra sina styrelseuppdrag.
§7 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av, förutom styrelsen, av den eller de personer som styrelsen därtill
utser.

§8. Årsmötet
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet skall hållas som tidigast efter
föregående års bokslut och senast under maj månad. Föreningen håller minst två
medlemsmöten per år, vilket ett av dem skall vara ett årsmöte. Kallelse till medlemsmöte
respektive årsmöte skall vara utsänt senast fyra veckor före mötet. Motioner och andra
ärenden skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före mötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Fastställande av röstlängd
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare protokollet, som liksom ordförande ska justera
protokollet.
4. Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna
5. Fastställande av dagordning
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
7. Revisionsberättelse
8. Fastställande av årsredovisning
9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Beslut om årsavgift, samt stödmedlemskap
11. Behandling av inkommande motioner och styrelsens förslag
12. Val av ordförande för en tid av ett år
13. Val av vice ordförande för en tid av ett år
14. Val av kassör för en tid av ett år
15. Val av övriga ledamöter för en tid av ett år
16. Val av suppleanter för en tid av ett år
17. Val av revisor för en tid av ett år
18. Val av valberedning för en tid av ett år
19. Firmatecknare fastställs fram till nästa årsstämma
20. Övriga frågor
21. Avslutande av årsmötet
Med handuppräckning efter begäran om votering med 2/3 majoritet.
Rösträtt har den person som betalat medlemsavgift under verksamhetsåret som berör.
Medlems rösträtt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är
medlemmens ställföreträdande genom fullmakt. Ombud skall förete skriftlig, dagtecknad
fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utförande. Ingen får på grund av fullmakt rösta
för mer än en annan röstberättigad.

§9. Extra årsmöte
Extra årsmöte skall sammankallas när revisorn, styrelsen eller minst en tredjedel av
föreningens medlemmar så kräver. Kallelse till extra årsmöte skall skickas till varje medlem
minst två veckor i förväg. Dagordningsförslag och beslutsunderlag skall skickas med
kallelsen. Extra årsmöte kan endast behandla de frågor som föranlett dess sammankallande.
§8. Styrelsen
− Skall verkställa årsmötets beslut och ha ansvar för det fortlöpande arbetet i föreningen.
− För Föreningens ekonomiska förvaltning svarar styrelsen.

− Styrelsen har det yttersta ansvaret för föreningens ekonomi.
− Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år.
− Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Som
styrelsens beslut gäller den mening som mer an hälften av de närvarande röstar för
vid mötet. Vid likarösteantal har ordförande utslagsröst.
§10. Räkenskaper och ekonomi
Räkenskapsåret skall vara kalenderår.
Det åligger styrelsen att upprätta verksamhetsrapport och å rsredovisning för Föreningen efter
räkenskapsårets utgång.
För granskning av Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall styrelsen utse en
auktoriserad revisor.
§11. Stadgeändring
Stadgeändring kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande medlemsmöten,
varav ett skall vara årsmöte och vid minst 2/3 majoritet.
§12. Upplösning
Beslut om Föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande medlemsmöten
varav ett skall vara årsmöte samt ske vid minst 2/3 majoritet. För det fall organisationen av
någon anledning upplöses kan ej någon medlem göra anspråk på någon del av egendom,
utan återstående medel skall fördelas i enlighet med organisationens ändamål.

