FÖRENINGEN FÖR ATATURKS IDÉER I SVERIGE
STADGAR

I -ALLMÄNT
§ 1 FÖRENINGENS NAMN OCH HUVUDAVDELNING
Föreningens namn är Föreningen för Ataturks Idéer i Sverige (Sverige-ADD).
Huvudavdelningen ligger i Stockholm. Det finansiella året för föreningen är lika med ett kalenderår.
§ 2 FÖRENINGEN ÄNDAMÅL
a) Att öka solidariteten och samarbete mellan turkar i Sverige,
b) Att förstärka och utveckla turkisk kultur och turkiska seder och bruk,
c) Att försöka hjälpa till vid behov att lösa våra medlemmars sociala problem,
d) Att stödja våra medlemmars anpassning till det svenska samhället och bidra till
förstärkning av svensk-turkisk vänskap,
e) Att starta kulturella, sociala och vetenskapliga arbeten i Mustafa Kemal Atatürks anda, dvs i enlighet
med hans idéer, reformer och verk.
§ 3 NÄRMARE BESKRIVNING AV PLANERADE ARBETE
a) Att upplysa medlemmarna om deras rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället,
b) Att stöda medlemmarna med råd och rön i deras kontakter med svenska myndigheter så
långt som möjligt,
c) Att arbeta för att medlemmarna levnadsstandard förblir på internationell nivå när det gäller ett
värdigt liv,
d) Att starta språk-och yrkeskurser för medlemmarna och deras barn,
e) Att skapa möjligheter för medlemmarna och deras barn i skolåldern att bevara kontakten med turkisk
kultur,
f)

Att anordna seminarier, möte, konferenser och utställningar om demokrati och Ataturks reformer
och verk,

g) Att skapa tillfällen för svenskar att lära känna turkisk kultur närmare,
h) Att samarbeta med andra föreningar med liknande ändamål,
i)

Att bli medlem av Skandinaviska Förbundet för Ataturks Idéer.

II - MEDLEMSKAP
§ 4 MEDLEMSKAPSREGLER
a) Föreningen innehåller ordinarie medlemmar samt hedersmedlemmar
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b) Villkoren för ordinarie medlemskap:
I.

18 år eller äldre,

II.

Att tro på sekularism och demokrati,

III.

Har ej haft fällande dom mot sig för skamliga brott eller pga medlemskap i förbjudna
organisationer.

c) De som ar under 18 år får delta allmänna eller speciella möte som styrelsen anordnar
d) Hedersmedlemmar har ej rösträtt och får ej kandidera för styrelsemedlemskap§
§ 5 ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP
a) Personer som fyller kraven (4) b) får ansöka om medlemskap. Personen ska ha läst föreningens stadgar
och godkänt kraven. Inlämnad medlemsansökan räknas som bekräftelse för ovan. Styrelsen beslutar om
medlemskap och det tas efter omröstning
b) Personer som Pär avslag har rätt till att överklaga och det görs i samband med allmänna rådets möten.
Beslut som tas där är definitiv.
c) Medlemskapsansökningar som lämnas in senast 15 dagar före allmänna rådets möte handläggs och
beslutas av den nya styrelsen.
§ 6 MEDLEMS ANSVAR
a) Alla medlemmar bör sträva efter verkställande av ovannämnda arbeten med så stor kraft som möjligt.
b) Medlemsavgift bestäms årligen av årsmötet.
c) Betalningen kan även ske i svenska kronor.
§ 7 UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP
Uppsägning av medlemskap är frivilligt och träder i kraft så fort som ansökan om uppsägning lämnas in.
§ 8 UTESTÄNGNING
a) Av följande skäl kan en medlem utestängas:
I.
Att bryta mot stadgarna
II.
Att ha verksamhet som skadar föreningen
III.
Att förolämpa eller baktala andra medlemmar
IV.
Skadegörelse på föreningens egendom
V.
Att bedriva handel för egen vinning inom föreningen
VI.
Att inte utföra frivilligt åtagna arbetsuppgifter utan giltiga skäl
VII.
Att underlåta att betala medlemsavgiften 3 månader i rad
b) Beslut om utestängning tas av styrelsen efter någons skriftliga ansökan.
c) Överklagande kan göras till allmänna rådet (årsmötet) vars beslut är slutgiltigt
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III - FÖRENINGENS UTSKOTT
§ 9 UTSKOTTEN
a) Föreningen har följande verkställande utskotten:
i.
Allmänna rådet (Årsmötet)
ii.
Styrelsen
iii.
Granskningsrådet
b) Föreningen har rätt att bilda andra utskott vid behov men inga befogenheter som allmänna
rådet eller granskningsrådet har, får överlåtas till dessa utskott.
§ 10 ALLMÄNNA RÅDET (ÅRSMÖTET)
a) Allmänna rådet utgörs av föreningens ordinarie medlemmar i och ar den högsta beslutande organ.
Årsmöte sker en gång per år och varje medlem har en rösträtt.
b) Kallelse till årsmöte skickas till medlemmarna minst två veckor innan mötet. Om antal deltagare
är färre än 50 % av föreningens totala antal medlemmar, skjuts mötet upp två timmar. Därefter
börjar mötet utan krav på majoritet.
c) Mötet väljer en mötesordförande, en mötessekreterare och en rösträknare. Till dess att
mötesordförande väljs ska ordföranden hålla mötet. Mötesordförande och mötessekreterare
undertecknar protokollet.
d) Nar mötet startar ges tillfälle till diskussioner om dagordningen. Frågan om ändringar i
dagordningen tas om hand i enlighet med Kapitel 12 c) (nedan).
e) För att bifalla ett förslag eller en motion om ändring av stadgarna kvalificerad majoritet är ett krav.
Mötet beslutar minst 3/5 majoritet av rösterna om förslaget eller motionen om ändring av stadgarna.
f)

Valet och rösträkningen görs helt öppen om ingen motsätter om det. Men även en enda person
motsätter det görs av sluten omröstning och öppen räkningen.

§ 11 EXTRAORDINARIE MÖTE
Om föreningens basta så kräver kallar allmänna rådet till ett extraordinarie möte. Det är styrelsen som sänder
kallelsen. För att styrelsen ska kunna ta ett sådant beslut behövs endast enkel majoritet. Styrelsen beslutar om
extraordinarie möte om en tredjedel av medlemmarna skickar in ett sådant förslag. I förslaget måste det framgå
varför man vill ha ett extraordinarie möte.
§ 12 ALLMÄNNA RÅDETS BEHÖRIGHETER
a) Allmänna rådet (Årsmötet) har även följande behörigheter utöver lagstadgade sådana:
i.
Val av föreningens utskott,
ii.
Val av ordförande.
b) Val av ordinarieledamöter och suppleanter, granskningsrådet,
c) Ändring av stadgar
d) Granskning av styrelsens årsrapport, revisors verksamhetsberättelse, föreningens budget och beslut om
styrelsens ansvarsfrihet,
e) Beslut om styrelsens budgetförslag för det kommande året,
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f) Ge beslutsrätt till styrelsen för inköp av varor och fast egendom,
g) Besluta om föreningen ska ingå i en paraplyorganisation eller träda ur en sådan,
h) Upphävande av föreningen.
§ 13 HEDERSORDFÖRANDE
Den eller de som har valts ordförande post som har valt att avgå kan väljs ut av en hedersordförande i
generalförsamlingen. Hedersordförande har rätt till att lämna rekommendationer till styrelsen när denna
anser till att det är nödvändigt. Styrelsen kan inhämta yttrande av hedersordförande när det anses
nödvändiga. Styrelsen kan ge uppgift till hedersordförande att representera av föreningen
§ 14 BILDNING AV STYRELSEN OCH DESS UPPGIFTER
UPPRÄTTANDE AV STYRELSEN OCH STYRELSENS UPPGIFTER.
a) Styrelsen består av en ordförande, sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter och två revisorer.
b) Ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter och revisorer väljs separat. (Suppleanter väljs i
rank ordningen det vill säga den första, den andra och den tredje suppleanten)
c) När föreningens möte görs eller tas upp en röstning antigen vid närvarande eller via Internet
suppleanter deltar också röstningen. (Med tanke på att om ordinarie medlemmar inte kan delta sig
röstningen, räknas suppleanters röst i rank ordningen det vill säga den första, den andra och den
tredje)
d) Styrelsen Uppgifter
i.
Förvaltningen av föreningen.
ii.
Uppfyllandet av de uppgifter som föreningens allmänna sammanträde som föreställer med
hänsyn till de lagar och skyldigheter som fastställs av stadgarna.
iii.
iv.

Förvalta föreningens intäkter och kostnader.
Att välja undertecknaren som representerar föreningen.

§ 15 STYRELSENS ARBETSSÄTT
a) Styrelsen väljer en vice ordförande, en sekreterare och en kassör under sitt första möte. Styrelsen
sammanträder minst en gång per månad. Beslut om detta tas med enkelt majoritet.
b) Styrelsens beslut tas med enkel majoritet.
c) Alla beslut antecknas, skrivas under och arkiveras.
d) Den ledamot som inte deltar i tre styrelsemöten i följd, rad utan giltigt förfall ursäkt automatisk
berövas av sin plats. Platsen ersätts av en suppleant och därefter av den som hade fatt näst flest
röster. Öm antalet röster är lika har den som ar äldre företräde.
e) Om antalet av ledamöter eter alla suppleanters tillträde ända inte överstiger hälften av en fulltalig
styrelse, kallar styrelsen allmänna rådet till extraordinarie möte.
f) Den tidigare styrelsen ar skyldig att stanna alla handlingar till den nya styrelsens förfogande inom
en vecka efter det att nya styrelsen valt.
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§ 16 GRANSKNINGSRÅDET
a) Allmänna rådet (Årsmötet) väljer två revisorer till granskningsrådet.
b) Granskningsrådet ar helt fristående i sin verksamhet. Den granskar föreningens kassa,
medlemsavgifter och styrelsens arbete.
c) Om granskningsrådet finner felaktigheter i styrelsens verksamhet påpekar rådet detta för styrelsen.
Granskningsrådet antecknar alla felaktigheter under det finansiella året och annat som ar av
betydelse och rapporterar det till allmänna rådet.
d) Granskningsrådet har rätt till att uppmana styrelsen att kalla allmänna rådet till ett
extraordinarie möte, efter beslut av sina ordinarie ledamöter. Om det inte sker, har rådet
befogenhet att självt kalla allmänna rådet till ett sådant möte.

IV - UPPSÄGNINGS
§ 17 UPPSÄGNINGS VILLKOR AV FÖRENINGEN
Om förslaget begärs av hälften av det totala antalet föreningens medlemmar och om 3/5 av det totala antalet
röster accepterar detta förslaget.
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