Brevvännerna

STADGAR BREVVÄNNERNA
Antagna: 2020-04-05
Organisationsnummer: 802514-5809

§1 ORGANISATION
1.1 Brevvännerna är en ideell, politiskt och religiöst obunden, icke vinstdrivande
förening. Föreningen består av fysiska och juridiska medlemmar.
1.2 Brevvännerna är en organisation som bedriver en digital plattform som kopplar
samman skolan med samhällsnyttiga organisationer genom brevkontakt.
1.3 Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

§2 SYFTE OCH ÄNDAMÅL
Föreningen har ett tredelat syfte:
i.

Att stötta lärare i undervisningen.

ii. Att öka samverkan mellan skolelever och organisationer som verkar för en
hållbar samhällsutveckling.
iii. Att sprida information om de samhällsnyttiga organisationernas verksamhet, till
skolelever genom att erbjuda material till lärare.
Brevvännernas ändamål:
i.

Lärarna upplever att de får stöd i undervisningen av Brevvännernas material.

ii. Eleverna får en ökad kunskap om avsändarens organisation och
verksamhetsområde.
iii. Eleverna får en ökad förståelse för hur man kan agera för en hållbar utveckling i
samhället.
iv. Samarbetsorganisationen upplever samarbetet som värdefullt.
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§3 MEDLEMSKAP
3.1 Fysiska och juridiska personer som vill engagera sig och verka för
Brevvännernas syfte och mål kan bli medlemmar i föreningen.
3.2 Medlemmar betalar varje år en medlemsavgift till föreningen. Årsmötet beslutar
om storleken på årets avgift.
3.3 Styrelsen ska godkänna alla medlemskap från juridiska personer.

§4 UTTRÄDE
4.1 Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
4.2 Medlem som utträder ur Brevvännerna saknar rätt att använda organisationens
namn och äger ej rätt till någon av föreningens tillgångar.

§5 UTESLUTNING
5.1 Medlem som motverkar Brevvännernas ändamål kan uteslutas ur föreningen.
Uteslutning beslutas av styrelsen med minst 3⁄4 majoritet.

§6 FIRMATECKNARE
6.1 Firmatecknare utses av Brevvännernas styrelse som tecknar ﬁrman
gemensamt eller var för sig.

§7 VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR
7.1 Verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
7.2 Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§8 REVISION
8.1 Revisorerna granskar organisationens verksamhet och räkenskaper.
8.2 Årsmötet utser en verksamhetsrevisor. Verksamhetsrevisorn skall granska
organisationens verksamhet.
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8.3 Bokslut samt övrigt ekonomiskt underlag som revisorerna begär skall vara dem
tillhanda senast fem veckor före årsmötet. Revisorernas berättelse ska ﬁnnas
tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§9 BESLUTANDE MÖTEN
9.1 Årsmöte hålls en gång per år och regleras i stadgarna.
9.2 Brevvännernas medlemmar har rätt att använda sin röst som medlem vid de
möten som styrelsen kallar till, dessa möten har alla medlemmar förslags-,
närvaro-, yttrande-, och rösträtt på.

§10 BESLUT
10.1 Som beslut på årsmöte samt i styrelsen och valberedningen gäller den mening
som vinner enkel majoritet, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
10.2 Vid lika röstetal görs i första hand en ny votering. Om lika röstetal kvarstår
avgör lotten, om inte mötet väljer att bordlägga frågan. Omröstning sker öppet.
10.3 Vid personval eller andra frågor av uppenbart känslig karaktär skall sluten
omröstning hållas om så begärs.

§11 ÅRSMÖTE
11.1 Årsmötet är Brevvännernas högsta beslutande organ.
11.2 Ordinarie årsmöte och extra årsmöte har årsmötesstatus.
11.3 Alla medlemmar har närvarorätt, alla närvarande medlemmar har yttrandeoch rösträtt på årsmötet.
11.4 Digitalt justerade protokoll från årsmötet skall ﬁnnas tillgängliga för
medlemmarna senast åtta veckor efter sammanträdet.

§12 ORDINARIE ÅRSMÖTE
12.1 Ordinarie årsmöte sammanträder årligen, senast i maj månad.
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12.2 Styrelsen ansvarar för att medlemmarna kallas senast en månad före mötet.
Kallelsen ska innehålla datum, tid och plats för mötet, samt datum för
motionsstopp.
12.3 Motionsstopp ska vara tre veckor innan mötet. Årsmöteshandlingarna ska
vara medlemmarna tillhanda senast två veckor innan mötet.
12.4 Mötet avgör med 2/3 majoritet om beslut ska fattas på ej i tid utsänt underlag.
12.5 På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

- Fastställande av röstlängd.
- Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
- Val av justerare samt rösträknare.
- Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats.
- Fastställande av dagordning.
- Styrelsens verksamhetsberättelse.
- Styrelsens resultat- och balansräkning.
- Disposition av årets resultat.
- Revisorns berättelse.
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
- Behandling av motioner och propositioner.
- Fastställande av budget.
- Fastställande av verksamhetsplan.
- Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
- Val av ordförande.
- Val av övriga ledamöter i styrelsen.
- Val av suppleanter till styrelsen.
- Val av valberedning.
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- Val av revisorer.
- Val av ﬁrmatecknare.
- Övriga frågor.
§13 EXTRA ÅRSMÖTE
13.1 Extra årsmöte skall utlysas om styrelsen så beslutar eller om minst 25 procent
av medlemmarna så begär. Kallelsen ska innehålla datum, tid och plats för mötet.
Vid extra årsmöte behandlas endast de ärenden som upptagits i kallelsen.
13.2 Kallelse skall vara samtliga medlemmar tillhanda senast två veckor före första
mötesdagen.
13.3 Handlingar till extrainsatta årsmöten ska vara tillhanda senast en vecka innan
mötet.

§14 VALBARHET
14.1 Valbar till uppdrag är alla styrelseledamöter i Brevvännerna. Revisorerna
behöver dock ej vara medlemmar.
14.2 Uppdrag som revisor eller valberedare kan inte kombineras med andra
förtroendeuppdrag som tillsätts av Brevvännernas årsmöte.

§15 VAL
15.1 Mandatperioden för samtliga uppdrag är ett verksamhetsår.

§16 FÖRSLAGS- OCH MOTIONSRÄTT
16.1 Varje medlem har förslagsrätt till styrelsen och motionsrätt till årsmötet.
16.2 Motioner som behandlas på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda innan
motionsstopp, senast tre veckor före mötet.
16.3 Inkomna motioner ska ﬁnnas medlemmarna tillhanda senast två veckor före
mötet.

§17 STYRELSEN
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17.1 Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut, förvalta organisationens
medel samt för organisationens verksamhet mellan årsmötena.
17.2 Styrelsen beslutar själv sina ansvarsområden samt arbetsordning.
17.3 Styrelsen kallar till och förbereder årsmöte.
17.4 Styrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter mellan tre och sju, inklusive
ordförande.
17.5 Styrelsen är självkonstituerande.
17.6 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst
hälften av dem deltar i sammanträdet.
17.7 Alla medlemmar har närvarande- och yttranderätt på styrelsens möten,
undantaget vid känsliga person- och anställningsfrågor. Styrelsen kan, om den med
2/3 majoritet så beslutar, inskränka medlemmarnas närvarorätt även i andra
uppenbart känsliga frågor.
17.8 Suppleanter till styrelsen kallas in till möte ifall ordinarie ledamöter är
frånvarande. Suppleanter har även rätt att närvara på samtliga möten

§18 ORDFÖRANDE
18.1 Ordföranden är en (1) person direktvald av årsmötet.
18.2 Ordföranden är ordinarie ledamot i styrelsen.

§19 VALBEREDNINGEN
19.1 Valberedningen bereder alla organisationens valbara val, bereder fyllnadsval
samt förbereder och bereder andra val på uppdrag av styrelsen eller av årsmötet
valda grupper.
19.2 Valberedningen består av 1-3 ledamöter. Valberedningen väljer inom sig en
sammankallande samt är i övrigt självkonstituerande.
19.3 Valberedningens förslag med motivering samt information om övriga
kandidater ska ﬁnnas medlemmarna tillhanda senast två veckor innan årsmötet.
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19.4 Styrelsen väljer inom sig en beredningsgrupp vars uppgift är att föreslå
valberedning.
19.5 Medlemmar som inte tänker kandidera till varken valberedning eller styrelse
kan kandidera till beredningsgruppen som föreslår valberedning.

§20 STADGEÄNDRING
20.1 Dessa stadgar kan endast ändras av årsmötet och då med minst 2/3
majoritet.
20.2 Denna paragraf (§20) och upplösningsparagrafen (§21) kan endast ändras
med ett likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten, med minst en
månads mellanrum.

§21 UPPLÖSNING
21.1 Brevvännerna upplöses då två på varandra följande årsmöten, med minst en
månads mellanrum, med minst 2/3 majoritet fattat ett sådant beslut.
21.2 Eventuella tillgångar tillfaller Allmänna Arvsfonden.
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