Uppdaterade vid årsmötet 2014

Stadgar
§1
Föreningens namn
Föreningens namn är SVENSKA BURMAKOMMITTÉN.
(Engelskt namn SWEDISH BURMA COMMITTEE)
§2
Föreningens hemort
Föreningen har sin hemort i Stockholm.
§3
Föreningens syfte
SVENSKA BURMAKOMMITTÉN är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening.
SVENSKA BURMAKOMMITTÉN har som uppgift att
1)
2)
3)

verka för ökad medvetenhet och kunskap kring situationen i Burma;
verka för att mänskliga rättigheter för de burmesiska folken respekteras;
verka för demokratisering i Burma.

§4
Verksamhet
För att uppnå ovannämnda syften skall föreningen framför allt genomföra informations- och
opinionsbildande verksamhet i Sverige och stödja det burmesiska civilsamhället.
§5
Medlem
Den (enskild eller organisation) som stödjer föreningens syfte kan bli medlem. Varje medlem
äger en röst.
En medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av
årsmöte.
§6
Medlemsavgift
Medlemsavgift bestäms av årsmötet.
§7
Årsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
Årsmötet utser styrelse. Styrelsen skall bestå av minst sex ledamöter. Föreningens ordförande
utses av årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Årsmötet utser två revisorer samt suppleanter till dessa.
Årsmötet utser valberedning. Valberedning skall bestå av två ordinarie ledamöter samt två
suppleanter.

§8
Dagordning vid årsmöte
Vid årsmöte ska följande behandlas och protokollföras.
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6a. Styrelsens verksamhetsberättelse
6b. Styrelsens balansräkning och resultaträkning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9a. Val av föreningens ordförande
9b. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter
9c. Val av suppleanter till styrelsen
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Behandling av motioner
13. Fastställande av medlemsavgift
14. Övriga frågor
§9
Årsmötets tidpunkt
Årsmötet skall hållas senast den 15 april varje år. Kallelse och verksamhetsberättelse och
årsredovisning skall skickas ut senast tre veckor före årsmötet. Motioner skall vara styrelsen
tillhanda senast två veckor före årsmötet.
§10
Extra årsmöte
Ifall styrelsen så finner nödvändigt kan den kalla till ett extra årsmöte. Kallelse och dagordning
för extra årsmöte ska skickas ut senast två veckor före mötet. På ett extra årmöte får endast beslut
fattas i den fråga/de frågor för vilka mötet sammankallats.
§11
Styrelse
Föreningens styrelse leder och ansvarar för föreningens verksamhet mellan dess årsmöten.
Föreningens styrelse är beslutmässig då minst tre ledamöter är närvarande.
§12
Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.
§13
Firmatecknare
Ordföranden och två ytterligare styrelseledamöter är firmatecknare var för sig. I fall då
föreningen har en anställd verksamhetsansvarig kan denna ersätta en styrelseledamot som
firmatecknare. Rätt att teckna konto tillkommer samma personer, dock endast med två i förening.
§14
Fördelning av tillgångar om föreningen upphör
Om föreningen upphör ska samtliga tillgångar fördelas till ändamål som årsmöte bestämmer.
§15
Stadgeändringar
Föreningens stadgar kan endast ändras av årsmöte.

