
	  

	  

	  
FIAN	  Sveriges	  stadgar	  	  
	  
Senast	  uppdaterade	  och	  antagna	  vid	  FIAN	  Sveriges	  årsmöte	  7	  april	  
2018.	  

	  
§1	  Namn,	  plats,	  räkenskapsår,	  organisationsform	  
§1.1	  Organisationen	  heter	  FIAN	  (International)	  -‐‑	  Sverige	  (hädanefter	  organisationen	  
eller	  FIAN	  Sverige)	  och	  är	  en	  svensk	  sektion	  av	  den	  internationella	  organisationen	  FIAN	  
International	  som	  grundades	  och	  registrerades	  i	  Heidelberg	  1986.	  	  
	  
§1.2	  FIAN	  Sverige	  har	  sitt	  säte	  i	  Stockholm,	  Sverige	  och	  har	  funnits	  i	  Sverige	  sedan	  1990.	  	  
	  
§1.3	  Verksamhetsåret	  för	  föreningen	  är	  ett	  kalenderår.	  Föreningens	  räkenskaper	  
avslutas	  per	  den	  31	  december	  varje	  år.	  	  
	  
§1.4	  FIAN	  Sverige	  är	  en	  icke-‐‑vinstdrivande	  ideell	  förening.	  
	  
§2	  Syfte	  och	  vision	  
FIAN	  Sverige	  vision	  är	  en	  värld	  fri	  från	  hunger	  och	  undernäring,	  där	  varje	  individ	  till	  
fullo	  åtnjuter	  sina	  mänskliga	  rättigheter	  med	  värdighet	  och	  självbestämmande,	  främst	  
rätten	  till	  lämplig	  mat	  och	  nutrition.	  	  
	  
FIAN	  Sveriges	  uppdrag	  är	  att	  bidra	  till	  implementeringen	  av	  deklarationen	  om	  de	  
mänskliga	  rättigheterna,	  framförallt	  den	  mänskliga	  rättigheten	  till	  lämplig	  mat	  och	  
nutrition,	  genom	  att	  arbeta	  för	  respekt,	  skydd	  och	  uppfyllande	  av	  detta	  för	  individer	  och	  
grupper	  som	  hotas	  eller	  lider	  av	  hunger	  och	  undernäring.	  FIAN	  Sverige	  är	  religiöst	  och	  
partipolitiskt	  obunden.	  	  
	  
§3	  Mål	  
FIAN	  Sverige	  har	  som	  mål	  att	  synliggöra	  och	  bekämpa	  kränkningar	  av	  de	  mänskliga	  
rättigheterna,	  framförallt	  rätten	  till	  lämplig	  mat	  och	  försörjning,	  vidare	  kallad	  rätten	  till	  
mat.	  	  
	  
FIAN	  Sverige	  förespråkar	  rätten	  till	  mat	  som	  den	  är	  antagen	  som	  en	  mänsklig	  rättighet,	  
framförallt	  i	  konventionen	  om	  ekonomiska,	  sociala	  och	  kulturella	  rättigheter	  (artikel	  11)	  
dess	  tilläggsprotokoll	  samt	  kommentar	  12,	  såsom	  antagen	  av	  Förenta	  nationernas	  
kommitté	  för	  ekonomiska,	  sociala	  och	  kulturella	  rättigheter	  och	  andra	  
människorättsdokument.	  	  
	  
"	  FIAN	  Sverige	  anser	  att	  de	  mänskliga	  rättigheterna	  och	  rätten	  till	  mat	  ständigt	  ska	  
utvecklas	  samt	  tolkas	  progressivt.	  Genom	  att	  erkänna	  matsuveränitetens	  betydelse	  
strävar	  vi	  efter	  att	  dessa	  rättigheter	  ska	  förverkligas	  för	  människor	  idag	  och	  för	  
kommande	  generationer.	  Vi	  eftersträvar	  en	  jämlik	  tillgång	  till	  resurser	  för	  att	  alla	  skall	  
kunna	  försörja	  sig	  själva,	  nu	  och	  i	  framtiden.	  Vi	  integrerar	  även	  kampen	  mot	  
könsdiskriminering	  och	  andra	  former	  av	  ojämlik	  behandling.	  
	  
	  



	  

	  

§4	  Metod	  och	  principer	  
FIAN	  Sveriges	  arbete	  är	  grundat	  på	  människorättsprinciper,	  framförallt	  icke-‐‑
diskriminering,	  deltagande,	  transparens,	  ansvarstagande,	  självbestämmande	  och	  
värdighet.	  
	  
FIAN	  Sverige	  erkänner	  både	  den	  individuella	  och	  kollektiva	  aspekten	  av	  Mänskliga	  
Rättigheter	  och	  kränkningar	  mot	  desamma.	  	  
	  
FIAN	  Sverige	  arbetar	  oberoende	  av	  regeringar,	  politiska	  partier,	  företagsintressen,	  
ideologier	  och	  religion.	  	  
	  
FIAN	  Sverige	  efterforskar,	  analyserar	  och	  dokumenterar	  fakta	  kring	  fall	  av	  kränkningar	  
och	  överträdelser	  i	  relation	  till	  rätten	  till	  mat.	  
Vi	  förespråkar	  utbildning	  kring	  mänskliga	  rättigheter	  och	  sprider	  medvetenhet	  om	  
rätten	  till	  mat.	  FIAN	  Sverige	  FIAN	  lyssnar	  på	  dem	  vars	  rätt	  till	  mat	  hotas	  eller	  har	  blivit	  
kränkt.	  	  	  
	  
FIAN	  Sverige	  fördömer	  kränkningar	  och	  kräver	  utredningar	  och	  straff	  för	  ansvariga	  
aktörer	  när	  rätten	  till	  mat	  kränkts	  eller	  när	  personer	  farit	  illa	  i	  samband	  med	  
kränkningar.	  
	  
FIAN	  Sverige	  håller	  regeringar	  och	  andra	  aktörer	  som	  är	  skyldiga	  att	  upprätthålla	  
mänskliga	  rättigheter	  ansvariga	  för	  att	  stoppa	  kränkningar	  av	  dessa,	  samt	  fullständigt	  
uppfylla	  dem.	  Det	  innebär	  att	  vi	  också	  granskar	  nationella	  policies	  och	  tillgång	  till	  
juridiska	  system	  samt	  opinionsbildar	  tillsammans	  med	  individer	  och	  grupper	  som	  
kämpar	  för	  att	  få	  tillgång	  till	  sina	  mänskliga	  rättigheter.	  
	  
FIAN	  Sverige	  bidrar	  till	  att	  stärka	  befintliga	  verktyg	  och	  utveckla	  nya	  för	  att	  skydda	  de	  
mänskliga	  rättigheterna	  och	  upprätthålla	  ansvaret	  för	  dessa	  inom	  FN-‐‑systemet	  och	  
andra	  internationella	  organ.	  	  
	  
§5	  Ideell	  status	  och	  användande	  av	  resurser	  
§5.1	  FIAN	  Sverige	  bedriver	  endast	  ideellt	  arbete	  i	  enlighet	  med	  svensk	  lag.	  	  
	  
§5.2	  FIAN	  Sverige	  är	  en	  icke-‐‑vinstdrivande	  ideell	  förening	  och	  bedriver	  inte	  verksamhet	  
för	  att	  främja	  sina	  egna	  ekonomiska	  intressen.	  	  
	  
§5.3	  De	  resurser	  som	  FIAN	  Sverige	  besitter	  kommer	  från	  medlemsavgifter,	  insamling	  av	  
medel,	  donationer	  och	  bidrag	  erhållna	  genom	  nationella	  och	  internationella	  projekt.	  	  
	  
§5.4	  FIAN	  Sveriges	  resurser	  skall	  endast	  användas	  till	  de	  mål	  vilka	  är	  fastställda	  genom	  
dessa	  stadgar.	  Ingen	  del	  av	  de	  inkomster	  eller	  tillgångar	  som	  FIAN	  Sverige	  besitter	  skall	  
överföras	  till	  någon	  av	  dess	  medlemmar,	  förutom	  vad	  gäller	  ersättning	  för	  aktiviteter	  
och	  annat	  arbete	  vilket	  ingår	  i	  en	  anställning	  eller	  annat	  arbetskontrakt.	  
	  
§5.5	  Vid	  uppsägning	  eller	  upphörande	  av	  medlemskap	  i	  organisationen	  har	  ingen	  
medlem	  rätt	  till	  återbetalning	  av	  tidigare	  avlagda	  avgifter	  eller	  donationer.	  Inte	  heller	  
har	  medlemmen	  något	  anspråk	  att	  göra	  gällande	  FIAN	  Sveriges	  finansiella	  tillgångar.	  	  
	  



	  

	  

§5.6	  Ingen	  medlem	  eller	  annan	  aktör	  ska	  få	  ekonomisk	  ersättning	  för	  utgifter	  som	  inte	  
följer	  FIAN	  Sveriges	  målsättning	  eller	  riktlinjer.	  Inte	  heller	  ska	  någon	  medlem	  eller	  
annan	  aktör	  få	  oproportionerligt	  hög	  ekonomisk	  ersättning	  för	  utfört	  arbete.	  
	  
§5.7	  Om	  FIAN	  Sverige	  som	  organisation	  upplöses,	  eller	  om	  våra	  mål	  uppnås,	  skall	  de	  
ekonomiska	  tillgångarna	  användas	  för	  ett	  ideellt	  syfte	  som	  ligger	  i	  linje	  med	  
organisationens	  idé.	  	  
	  
§	  6	  Organisation	  och	  struktur	  
§6.1	  FIAN	  Sverige	  är	  en	  medlemsorganisation	  ansluten	  till	  den	  internationella	  
människorättsorganisationen	  FIAN	  International,	  som	  har	  huvudkontor	  i	  Tyskland.	  	  
	  
§6.2	  FIAN	  Sverige	  består	  av	  	  

-‐‑   Medlemmar	  
-‐‑   Kansli	  
-‐‑   Styrelse	  
-‐‑   Valberedning	  
-‐‑   Revisorer	  
-‐‑   Årsmötet	  

	  
§	  7	  Medlemmar	  
§7.1	  FIAN	  Sverige	  har	  endast	  enskilda	  individer	  som	  medlemmar.	  
	  
§7.2	  Envar	  som	  erlägger	  den	  av	  årsmötet	  fastställda	  medlemsavgiften	  kan	  bli	  medlem	  i	  
FIAN	  Sverige	  
	  
§7.3	  Medlemsavgift:	  

-‐‑   Medlem	  är	  den	  som	  betalt	  medlemsavgift	  till	  FIAN	  Sverige	  för	  innevarande	  år.	  	  
-‐‑   Medlemsavgiften	  fastställs	  av	  årsmötet.	  

	  
§8	  Medlemmars	  rättigheter	  
Alla	  medlemmar	  vilka	  har	  betalat	  sin	  medlemsavgift	  har	  rätt	  att	  	  

-‐‑   Delta	  och	  rösta	  vid	  årsmötet	  
-‐‑   Bli	  vald	  till	  förtroendeuppdrag	  inom	  styrelsen,	  valberedningen,	  internrevisionen	  

eller	  som	  internationella	  representanter	  
	  
§9	  Avslutande	  av	  medlemskap	  
§	  9.1	  Medlemskap	  avslutas	  genom	  	  

-‐‑   Frivilligt	  avslutande	  av	  medlemskap.	  Detta	  skall	  ske	  genom	  skriftlig	  begäran	  till	  
FIAN	  Sveriges	  styrelse.	  Även	  email	  och	  annan	  digital	  kommunikation	  avses.	  

-‐‑   Återkallelse	  av	  medlemskap.	  	  	  
-‐‑   Ej	  erlagd	  medlemsavgift.	  	  	  

	  
§.9.2	  Återkallelse	  av	  medlemskap	  kan	  ske	  om	  	  

-‐‑   En	  medlem	  agerar	  i	  strid	  med	  FIAN	  Sveriges	  målsättning,	  värderingar,	  ,	  eller	  
stadgar.	  Om	  så	  sker	  återkallas	  medlemskapet	  vid	  årsmötet.	  	  
Medlemmen	  ska	  ha	  möjligheten	  att	  svara	  för	  sig	  innan	  beslut	  om	  återkallelse	  tas.	  	  
Återkallelse	  av	  medlemskap	  skall	  inkluderas	  i	  dagordningen	  för	  årsmötet,	  och	  
den	  enskilde	  medlemmen	  ska	  få	  information	  om	  detta	  senast	  fyra	  veckor	  innan	  



	  

	  

årsmötet.	  Medlemskap	  kan	  endast	  återkallas	  i	  de	  fall	  årsmötet	  röstar	  för	  ett	  
sådant	  med	  en	  majoritet	  av	  tre	  fjärdedelar	  av	  totala	  antalet	  röster.	  	  

	  
§10	  Årsmötet	  
§10.1	  Årsmötet	  är	  FIAN	  Sveriges	  högsta	  beslutande	  organ	  och	  utgörs	  av	  föreningens	  
medlemmar.	  	  
	  
§	  10.2	  Årsmötets	  primära	  funktioner	  är	  att	  	  

-‐‑   Definiera	  FIAN	  Sveriges	  vision	  och	  målsättning	  i	  samstämmighet	  med	  FIAN	  
Internationals	  stadgar,	  samt	  att	  anta	  den	  svenska	  sektionens	  Strategiska	  
Långtidsplan	  

-‐‑   Att	  utvärdera	  styrelsens	  samt	  kansliets	  arbete	  gentemot	  antagna	  strategier	  och	  
mål.	  	  

-‐‑   Att	  välja	  samt	  formellt	  godta	  eller	  avtacka	  styrelsens	  medlemmar	  
-‐‑   Att	  välja	  revisorer	  samt	  valberedning	  
-‐‑   Att	  återkalla	  medlemskap	  (se	  §9)	  
-‐‑   Att	  ändra	  stadgar	  och	  ta	  beslut	  om	  upplösning	  av	  organisationen	  

	  
§10.3	  Årsmötet	  skall	  hållas	  före	  maj	  månads	  utgång	  varje	  år	  på	  av	  styrelsen	  bestämd	  ort.	  
Kallelse	  till	  årsmötet	  skall	  skickas	  skriftligen	  senast	  fyra	  veckor	  före	  årsmötet.	  I	  kallelsen	  
ska	  dagordning	  samt	  lokal	  för	  årsmötet	  inkluderas.	  Även	  förslag	  på	  ändringar	  eller	  
tillägg	  vad	  gäller	  stadgar	  skall	  skickas	  ut	  i	  samband	  med	  kallelsen.	  Varje	  medlem	  behörig	  
att	  närvara	  vid	  årsmötet	  kan	  lämna	  in	  förslag	  på	  tillägg	  till	  dagordning	  till	  årsmötet	  
senast	  14	  dagar	  innan	  utsatt	  datum.	  	  
	  
§10.4	  De	  som	  är	  berättigade	  att	  rösta	  vid	  årsmötet	  är	  	  

-‐‑   Styrelsemedlemmar	  
De	  har	  rätt	  att	  rösta	  i	  alla	  frågor	  utom	  i	  fråga	  om	  styrelsens	  ansvarsfrihet	  och	  
styrelsens	  propositioner.	  	  	  
Styrelsemedlemmar	  har	  en	  röst	  var.	  	  
	  

-‐‑   Enskilda	  medlemmar	  
Varje	  betalande	  medlem	  i	  FIAN-‐‑Sverige	  har	  närvaro-‐‑,	  yttrande-‐‑,	  förslags-‐‑och	  
rösträtt	  på	  årsmötet.	  Varje	  individ	  har	  en	  röst	  var.	  	  
En	  medlem	  som	  inte	  har	  betalat	  innevarande	  års	  medlemsavgift	  har	  inte	  rätt	  att	  
rösta	  vid	  årsmötet.	  

	  
§10.5	  Extrainsatt	  årsmöte	  
Styrelsen	  äger	  rätt	  att	  inkalla	  extrainsatt	  årsmöte	  när	  styrelsens	  majoritet	  anser	  det	  
påkallat	  eller	  om	  1/3	  av	  medlemmarna	  så	  begär.	  Kallelse,	  med	  angivande	  av	  tid,	  plats	  
och	  motiv	  för	  extrainsatt	  årsmöte,	  skall	  utskickas	  till	  medlemmarna	  senast	  fyra	  veckor	  
innan	  det	  extrainsatta	  årsmötet.	  	  
	  
§	  11	  Årsmöte	  
§	  11.1	  Ordförande	  eller	  vice	  ordförande	  skall	  leda	  årsmötet	  
	  
§	  11.2	  Årsmötet	  anses	  vara	  beslutsfört	  då	  minst	  lika	  många	  medlemmar	  som	  styrelsens	  
storlek	  närvarar	  (detta	  innebär	  inte	  att	  hela	  styrelsen	  måste	  närvara).	  	  
	  



	  

	  

§	  11.3	  Beslut	  tas	  genom	  röstning	  och	  enkel	  majoritet.	  Vid	  omröstning	  som	  resulterar	  i	  
oavgjort	  skall	  ett	  förtydligande	  av	  valalternativen	  genomföras	  där	  minst	  en	  person	  från	  
varje	  sida	  får	  möjlighet	  att	  argumentera	  för	  sitt	  förslag.	  Därefter	  hålls	  en	  ny	  omröstning.	  
Om	  det	  blir	  oavgjort	  efter	  en	  andra	  omröstning	  skall	  förslaget	  inte	  antas.	  	  
	  
§	  11.4	  Årsmötet	  beslutar	  om	  ändring	  av	  stadgarna.	  Beslutet	  ska	  tas	  med	  2/3	  majoritet.	  
Förslag	  om	  ändring	  av	  stadgarna	  skall	  beredas	  av	  styrelsen.	  Stadgeändringsförslag	  skall	  
ställas	  organisationens	  medlemmar	  tillhanda	  senast	  fyra	  veckor	  före	  årsmötet.	  	  
	  
En	  majoritet	  av	  minst	  tre	  fjärdedelar	  behövs	  för	  att	  	  

-‐‑   återkalla	  ett	  medlemskap	  
-‐‑   förändra	  målsättning	  och	  vision	  för	  FIAN	  Sveriges	  arbete	  såsom	  presenterat	  i	  

stadgarna	  	  
-‐‑   upplösning	  av	  organisationen	  skall	  ske	  	  

	  
§	  11.5	  Vid	  årsmötet	  skall	  minst	  följande	  ärenden	  förekomma:	  
1.	  Upprättande	  av	  röstlängd	  
2.	  Val	  av	  justerare	  tillika	  rösträknare	  
3.	  Val	  av	  sekreterare	  för	  årsmötet	  
4.	  Val	  av	  mötesordförande	  
5.	  Årsmötets	  stadgeenliga	  utlysande	  
6.	  Avgivande	  av	  verksamhetsberättelse	  samt	  ekonomisk	  redovisning	  och	  
revisionsberättelse	  
7.	  Fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  avgående	  styrelse	  
8.	  Fastställande	  av	  plan	  för	  kommande	  verksamhetsår	  
9.	  Fastställande	  av	  budget	  
10.	  Val	  av	  ordförande,	  sekreterare	  och	  kassör	  
11.	  Val	  av	  övriga	  styrelseledamöter	  
12.	  Val	  av	  firmatecknare	  
13.	  Val	  av	  revisorer	  	  
14.	  Val	  av	  valberedning	  
15.	  Fastställande	  av	  medlemsavgift	  för	  kommande	  år	  
	  
§	  12	  Val	  
§12.1	  Om	  någon	  begär	  dold	  omröstning	  vid	  årsmötet	  skall	  så	  ske.	  	  
	  
§12.2	  Om	  det	  finns	  flera	  kandidater	  skall	  en	  individ	  bli	  vald	  om	  hen	  får	  majoriteten	  av	  
rösterna.	  Om	  ingen	  kandidat	  får	  majoriteten	  av	  rösterna	  kommer	  det	  att	  ske	  en	  andra	  
omröstning	  där	  endast	  de	  två	  kandidater	  med	  flest	  röster	  i	  den	  första	  omgången	  är	  med.	  	  
Kandidaten	  med	  majoriteten	  av	  rösterna	  vid	  den	  andra	  röstningen	  blir	  således	  vald.	  	  
	  
§12.3	  Övriga	  styrelseledamöter	  väljs	  samlat	  på	  en	  röstsedel.	  Om	  det	  skulle	  bli	  oavgjort	  
mellan	  några	  kandidater	  väljs	  dessa	  kandidater	  genom	  ytterligare	  ett	  val.	  Om	  det	  blir	  
oavgjort	  en	  tredje	  gång	  singlas	  slant.	  
	  
§13	  Styrelse	  
§13.1	  Styrelsen	  är	  FIAN	  Sveriges	  högsta	  beslutsföra	  organ	  som	  leder	  organisationen	  
mellan	  dess	  årsmöten.	  Styrelsens	  uppdrag	  är	  att	  fullfölja	  de	  av	  årsmötet	  antagna	  



	  

	  

instruktioner	  och	  arbetsplaner,	  samt	  övervakar	  implementeringen	  av	  de	  av	  årsmötet	  
tagna	  besluten.	  
	  
§13.2	  Styrelsen	  består	  av	  nio	  till	  elva	  ledamöter,	  varav	  minst	  två	  suppleanter.	  Årsmötet	  
väljer	  ordförande,	  sekreterare	  och	  kassör.	  Styrelsen	  utser	  inom	  sig	  en	  vice	  ordförande.	  
Styrelsen	  skall	  till	  årsmötet	  avge	  verksamhetsberättelse	  för	  det	  gångna	  arbetsåret	  samt	  
föreslå	  en	  verksamhetsplan	  för	  det	  kommande	  arbetsåret.	  	  
	  
§13.3	  Styrelsens	  uppgifter	  inkluderar	  

-‐‑   att	  anta	  beslut	  och	  strategier	  nödvändiga	  för	  att	  guida	  kansliet	  och	  medlemmar	  
samt	  för	  att	  genomföra	  beslut	  tagna	  av	  årsmötet,	  inklusive	  den	  strategiska	  
långtidsplanen.	  	  

-‐‑   att	  leda	  kansliets	  arbete	  med	  att	  genomföra	  verksamhetsplanen.	  	  
-‐‑   att	  presentera	  verksamhetsberättelse	  samt	  årsredovisning	  till	  årsmötet	  
-‐‑   att	  utse	  nationella	  delegater	  till	  FIAN	  Internationals	  internationella	  råd.	  Dessa	  

behöver	  inte	  vara	  medlemmar	  i	  FIAN	  Sveriges	  styrelse.	  
	  
§13.4	  Medlemmar	  i	  styrelsen	  får	  inte	  vara	  anställda	  av	  FIAN	  Sverige.	  

	  
§13.5	  Ordförande	  samt	  suppleanter	  väljs	  för	  ett	  år.	  Styrelsens	  ledamöter	  väljs	  på	  två	  år.	  
För	  att	  eftersträva	  kontinuitet	  ska	  halva	  antalet	  styrelseledamöter	  väljas	  (fyllnadsval	  ej	  
inräknat).	  Styrelsens	  sammansättning	  bör	  eftersträva	  en	  jämn	  könsfördelning	  samt	  
mångfald.	  
	  
§13.6	  Om	  ordförande	  skulle	  avgå	  innan	  den	  valperiod	  för	  vilken	  ordförande	  är	  vald	  
kommer	  vice	  ordförande	  bli	  tillfrågad	  att	  ta	  över	  ordförandeposten.	  Om	  denne	  avböjer	  
måste	  ett	  extrainsatt	  årsmöte	  hållas	  för	  att	  utse	  ny	  ordförande.	  	  
Om	  posten	  som	  vice	  ordförande	  eller	  kassör	  blir	  ledig	  utser	  styrelsen	  en	  av	  dess	  övriga	  
ledamöter	  till	  den	  posten.	  Om	  två	  av	  de	  tre	  posterna	  ordförande,	  vice	  ordförande	  eller	  
kassör	  blir	  ledig	  ska	  ett	  extrainsatt	  årsmöte	  hållas	  inom	  tre	  månader	  för	  att	  fylla	  dessa	  
vakanser.	  	  
	  
§13.7	  Avgår	  ledamot	  i	  styrelsen	  innan	  den	  valperiod	  för	  vilken	  ledamoten	  valts	  gått	  till	  
ända	  utser	  styrelsen	  en	  av	  suppleanterna	  till	  ersättare.	  
	  
§	  14	  Styrelsens	  ansvar	  och	  arbetssätt	  
§14.1	  FIAN	  Sveriges	  firmatecknare	  väljs	  av	  årsmötet,	  förslagsvis	  ordförande,	  vice	  
ordförande	  och	  kassör,	  men	  det	  är	  upp	  till	  årsmötet	  att	  avgöra	  om	  andra	  lösningar	  kan	  
vara	  mer	  praktiska.	  Även	  kansliet	  kan	  väljas	  till	  firmatecknare,	  men	  dessa	  kan	  endast	  
teckna	  firma	  tillsammans	  med	  styrelsens	  firmatecknare.	  	  
§14.2	  Styrelsen	  skall	  hålla	  möten	  regelbundet.	  	  
	  
§14.3	  Styrelsen	  anses	  beslutsför	  när	  minst	  fyra	  av	  styrelsens	  medlemmar	  (ordinarie	  
ledamot	  eller	  suppleant)	  medverkar	  vid	  mötet.	  
	  
§14.4	  Beslut	  i	  styrelsen	  fattas	  med	  enkel	  majoritet.	  Vid	  lika	  röstetal	  har	  ordföranden	  
utslagsröst.	  	  
	  



	  

	  

14.5	  Beslut	  mellan	  styrelsemöten	  kan	  tas	  i	  andra	  forum	  så	  länge	  minst	  hälften	  av	  
styrelsemedlemmarna	  deltar	  i	  beslutet	  och	  styrelsen	  således	  anses	  beslutsför	  i	  frågan.	  	  
	  
§14.6	  Styrelsemedlemmar	  har	  ett	  hedersuppdrag	  och	  kan	  ersättas	  av	  organisationen	  för	  
utgifter	  relaterade	  till	  aktiviteter	  och	  andra	  av	  organisationen	  godkända	  sammanhang.	  	  
	  
§14.7	  En	  styrelsemedlem	  får	  inte	  utnyttja	  sin	  position	  inom	  FIAN	  Sverige	  för	  personlig	  
vinning.	  	  	  
	  
§	  15	  Kansli	  
§15.1	  FIAN	  Sveriges	  kansli	  styrs	  av	  en	  kanslichef	  som	  svarar	  till	  styrelsen.	  
	  
§	  15.2	  Kansliets	  uppdrag	  innefattar	  

-‐‑   Koordinera	  implementeringen	  av	  den	  Strategiska	  Långtidsplanen	  och	  andra	  
beslut	  tagna	  av	  årsmötet	  eller	  styrelsen.	  	  

-‐‑   Fullfölja	  kansliets	  av	  styrelsen	  godkända,	  årliga	  arbetsplan	  
-‐‑   Rapportera	  till	  styrelsen	  om	  utfört	  arbete	  

§§15.3	  En	  representant	  för	  kansliet	  skall	  vid	  behov	  närvara	  vid	  styrelsemöten	  men	  har	  
inte	  rösträtt	  vid	  dessa.	  
	  	  
§16	  Revision	  
Årsmötet	  väljer	  en	  godkänd	  eller	  auktoriserad	  revisor	  för	  att	  granska	  räkenskaperna	  för	  
verksamhetsåret.	  
	  
§17	  Internrevision	  
Internrevisorerna	  granskar	  tagna	  beslut	  i	  föreningen	  för	  att	  se	  att	  dessa	  
överensstämmer	  med	  gällande	  stadgar,	  policy,	  verksamhetsplan	  och	  regler.	  
Internrevisorerna	  skall	  granska	  styrelsens,	  med	  sina	  olika	  arbetsgrupper	  och	  utskott,	  
arbete	  likväl	  som	  de	  anställdas	  arbete	  för	  att	  se	  att	  dessa	  överensstämmer	  med	  tagna	  
beslut.	  Härtill	  ska	  internrevisorerna	  erhålla	  protokoll	  samt	  ha	  tillgång	  till	  all	  övrig	  
föreningsdokumentation.	  Internrevisorerna	  skall	  vid	  årsmötet	  presentera	  resultatet	  av	  
sin	  granskning	  gällande	  verksamhetsåret.	  	  
	  
Uppdraget	  som	  internrevisor	  är	  ett	  ideellt	  hedersuppdrag	  och	  internrevisorerna	  skall	  
inte	  vara	  styrelsemedlemmar	  eller	  personal	  vid	  kansliet.	  	  
	  
§	  18	  Valberedningen	  
Valberedningen	  ska	  bereda	  val	  inför	  årsmötet.	  Valberedningen	  består	  av	  två	  ledamöter	  
och	  en	  ersättare.	  Årsmötet	  utser	  sammankallande.	  Medlem	  som	  är	  anställd	  av	  
föreningen	  är	  inte	  valbar	  till	  uppdrag	  inom	  föreningen.	  
	  
§	  19	  Upplösning	  
Organisationen	  kan	  upplösas	  genom	  beslut	  med	  2/3	  majoritet	  på	  två	  varandra	  följande	  
årsmöten	  med	  minst	  fyra	  månaders	  mellanrum,	  varav	  det	  ena	  skall	  vara	  ett	  ordinarie	  
årsmöte.	  Eventuella	  medel	  och	  tillgångar	  som	  organisationen	  förfogar	  över	  tillfaller	  det	  
ändamål	  som	  årsmötet	  bestämmer.	  Tillgångarna	  skall	  användas	  i	  enlighet	  med	  FIAN	  
Sveriges	  syfte.	  


