FIAN Sveriges stadgar 2020
§ 1 Namn, Plats & Räkenskapsår
§1.1
Organisationen heter FIAN Sverige och är en svensk sektion av den internationella
organisationen FIAN (FoodFirst Information and Action Network).
§1.2
FIAN Sverige har sitt säte i Stockholm, Sverige.
§1.3
Verksamhetsåret för föreningen är ett kalenderår. Föreningens räkenskaper avslutas
per den 31 december varje år.

§2Syfte och vision
FIAN Sveriges arbete grundar sig på Förenta Nationernas allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna. Vår vision är en värld fri från hunger och undernäring, där
varje individ åtnjuter sina mänskliga rättigheter med värdighet och självbestämmande,
främst rätten till lämplig mat och nutrition. I strävan att fullfölja denna vision är FIAN
Sveriges uppgift att:
-främja respekten för de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna särskilt i
rätten till mat, landrättigheter och rätten att försörja sig,
-avslöja förhållanden som innebär kränkningar av dessa rättigheter,
-bekämpa brott mot dessa rättigheter i samarbete med lokala folkliga organisationer
genom aktioner och opinionsbildning.
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.

§3Mål
FIAN Sverige har som mål att synliggöra och bekämpa kränkningar av människors
rättigheter, framförallt rätten till lämplig mat och försörjning. Vi strävar mot lika 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.
§3.1
Strategiska mål
Styrelsen ser årligen över den strategiska planen.

§4 Medlemskap
Organisationen består av enskilda medlemmar som stöder FIAN-Sveriges syfte och har
inbetalt medlemsavgift. Varje medlem har en röst vid årsmötet.

§5Styrelse
Organisationen leds av, en på årsmötet vald, styrelse bestående av minst fem ledamöter.
Årsmötet väljer ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser inom sig en vice
ordförande och ett arbetsutskott. Styrelsen skall till årsmötet avge
verksamhetsberättelse för det gångna året samt föreslå en verksamhetsplan för det
kommande arbetsåret. Styrelsen är beslutför när minst hälften av de valda ledamöterna
är närvarande.
Ordförande väljs för ett år. Styrelsens ledamöter väljs för högst två år. Vid varje årsmöte
skall halva antalet styrelseledamöter väljas.
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
nytt årsmöte hållas för att utse ny ordförande.

§6Revision
Årsmötet väljer en godkänd eller auktoriserad revisor för att granska räkenskaperna för
verksamhetsåret.

§7Internrevision
Internrevisorerna granskar tagna beslut i föreningen för att se att dessa
överensstämmer med gällande stadgar, policy, verksamhetsplan och regler.
Internrevisorerna skall granskastyrelsens, med sina olika arbetsgrupper, 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.

§8 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.

§9Inkomna motioner och förslag från styrelseledamöter
Motionerna/förslagen ska inkomma senast två veckor föreårsmötet.

§10Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas före maj
månads utgång varje år på av styrelsen bestämd ort. Kallelse till årsmötet skall utsändas
skriftligen senast fyra veckor före årsmötet. Varje betalande medlem i FIAN-Sverige har
närvaro-, yttrande-, förslags-och rösträtt på årsmötet.
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

§11Beslut
Beslut fattas med enkel majoritet, med undantag för vad som sägs i § 13 och § 14om
stadgeändring och upplösning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid
personval hålls omröstningen sluten om någon så begär.

§12Extra årsmöte
Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när styrelsens majoritet anser det påkallat
eller om 1/3 av medlemmarna så begär. Kallelse, med angivande av tid, plats och motiv
för extra årsmöte, skall utskickas till medlemmarna senast en månad före det extra
årsmötet.

§13Stadgeändringar
Årsmötet beslutar om ändring av stadgarna. Beslutet ska tas med 2/3 majoritet. Förslag
om ändring av stadgarna skall inges till och beredas av styrelsen. Stadgeändringsförslag
skall skickas ut till organisationens medlemmar senast fyra veckor före årsmötet.

§14Upplösning
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.

