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Stadgarna ändrade av årsmötet 2014-03-15

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§1 NAMN
Föreningens namn är Skyddsjouren i Ängelholm

§2
ÄNDAMÅL
Skyddsjouren i Ängelholm är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Skyddsjourens vision är ”Ett jämställt samhälle fritt från våld”

Skyddsjourens arbete ska utifrån ett humanistiskt perspektiv och genom demokratiska arbetsformer, präglas av respekt för alla 
människors lika värde, socialt ansvar, hederlighet och öppenhet.

För att nå sitt syfte ska Skyddsjouren arbeta individinriktat genom att framför allt
- tillhandahålla boende vid behov av skydd
- upprätthålla mottagning och telefonjour för stöd och rådgivning
- följa upp och tillhandahålla stöd efter utflyttning till alla som bott i skyddsboendena
- samarbeta med myndigheter, företag och föreningar som instämmer i Skyddsjourens ändamål

§3
BESLUTANDE ORGAN
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelse.

§4
FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

§5
VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från den 1 januari till och med den 31 december.

§6
STADGETOLKNING
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan 
till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§7 STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet  avgivna röster.

§8 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara 
ordinarie årsmöte. Minst fjorton dagar ska förflyta mellan dessa årsmöten.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
§9 MEDLEMSKAP
Skyddsjouren står öppen för kvinnor och män, samt företag och organisationer som instämmer i föreningens ändamål enligt §2.
Medlem är den som erlagt medlemsavgift, vilken fastställs av årsmötet för ett år i taget. 
Medlem kan efter beslut av styrelsen ingå i jourverksamheten. Medlem som ingår i jourverksamheten har tystnadsplikt.
Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem.

För nytillkomna medlemmar ska medlemsavgift vara erlagd senast två veckor före årsmötet om rösträtt ska kunna utövas.

§10 UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat 
föreningen. Medlem som enligt §9 ej har erlagt medlemsavgift det aktuella medlemsåret ska anses ha utträtt ur föreningen.

§11 UTESLUTNING
Medlem som motarbetar föreningens verksamhet eller orsakar föreningen skada kan genom majoritetsbeslut i styrelsen 
uteslutas. Medlemmen ska dessförinnan haft möjlighet att yttra sig till styrelsen.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE
§12 TIDPUNKT OCH KALLELSE
Ordinarie årsmöte är föreningens högsta beslutande organ och hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen 
bestämmer. Kallelse till årsmötet ska skriftligen tillställas alla medlemmar senast fjorton dagar före årsmötet. Kallelsen ska 
åtföljas av föredragningslista. förenklad verksamhetsberättelse, inkomna förslag samt styrelsens yttrande över dessa.
Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelser, verksamhetsplan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens 



yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns 
tillgängliga.

§13 RÖSTRÄTT
Rösträtt har varje närvarande medlem som erlagt medlemsavgift enligt §9. Styrelsemedlem äger inte rösträtt i beslut om 
ansvarsfrihet. Omröstning sker öppet såvida inte sluten omröstning begärs. Alla frågor utom de i stadgarna speciellt angivna 
avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst, utom vid val av kandidater till styrelsen då 
vid lika röstetal lotten ska avgöra.

§14 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem ska vara styrelsen till handa senast 
tre veckor före årsmötet. Styrelsen ska skriftligen yttra sig över förslaget.

§15 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET
Vid ordinarie årsmöte ska följande punkter behandlas:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd (vem som har rösträtt)

3. Val av mötesordförande och sekreterare

4. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare

5. Fråga om mötets behöriga utlysande

6. Fastställande av föredragningslistan

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste året

8. Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning)

9. Revisorernas berättelse för samma tid

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

11. Verksamhetsplan och budget för kommande år

12. Fastställande av medlemsavgift för 20xx för
a) enskild medlem
b) företag/organisation

13. Fastställande av arvoden

14. Val av ordförande för en tid av ett år

15. Val av ordinarie ledamöter till styrelsen

16. Val av suppleanter till styrelsen

17. Val av revisor (två) och revisorssuppleant (en)

18. Val av valberedning (tre) varav en sammankallande

Ärenden som ej upptagits på föredragningslistan kan ej tas upp för beslut.

§16 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte ska sammankallas om ordinarie årsmöte så beslutar, om revisor eller minst 2/3 av medlemmarna begär det eller 
då styrelsen finner det nödvändigt. Kallelse ska ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte och endast de ärenden som 
angivits i kallelsen får behandlas.

§17 VALBEREDNING
Årsmötet utser en valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande. Valberedningen väljs för ett år i taget 
och får ej väljas bland styrelseledamöterna. Sammankallande i valberedningen ska väljas bland dem som ingår i KvinnoJourens 
verksamhet.

§18 REVISION
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. 
Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna till handa i sådan tid att revisor kan avlämna sin revisionsberättelse till årsmötet.



STYRELSEN
§19 SAMMANSÄTTNING OCH ÅLIGGANDEN
Styrelsen består av minst fem och högst nio ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordföranden väljs på en tid av ett år. 
Övriga ordinarie styrelseledamöter väljs för två år åt gången på sådant sätt att halva antalet väljs varje år. Styrelsesuppleanterna 
väljs på ett år.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- 
och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

Det åligger styrelsen att:
* verka för föreningens ändamål
* verkställa av föreningen fattade beslut
* sköta föreningens ekonomi och bokföring
* upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid årsmötet
* upprätta verksamhetsplan och budget
* verkställa övriga åligganden i enlighet med dessa stadgar
* inneha arbetsgivaransvaret av föreningen anställd personal

§20 KALLELSE, BESLUTSMÄSSIGHET OCH OMRÖSTNING
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är 
beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst 
hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske 
genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid 
telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande 
sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd 
protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§21 ÖVERLÅTELSE AV BESLUTANDERÄTTEN
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden till kommitté eller enskild medlem eller anställd. Den som fattat 
beslut med stöd av bemyndigande från styrelsen ska fortlöpande underrätta styrelsen om detta.

 

  


