Stadgar för föreningen Qleader

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Qleader - en Ideell förening för kvinnor på ledande positioner i Jämtlands län
och med säte i Östersund.

§ 2 Ändamål
Mom. 1 Föreningen är en partipolitisk och religiöst obunden förening.
Mom. 2 Föreningen har till ändamål att vara ett utvecklande och strategiskt nätverk för kvinnor på
ledande positioner i Jämtlands län. Föreningen skall verka för att synliggöra kvinnliga ledare.
Mom. 3 Verksamheten syftar till att ge medlemmarna ett kontaktnät samt erbjuda olika
kompetensutvecklande aktiviteter kopplade till ledarskap.
§ 3 Organisation
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet utser styrelse. Föreningen kan utöva
verksamhet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

§ 4 Medlemskap
Mom. 1 Medlemskap kan beviljas myndiga enskilda personer, vilka ansluter sig till föreningens
målsättning. Ansökan om medlemskap ska skickas till styrelsen för behandling och beslut.
Mom. 2 Som inträdeskrav för medlemskap krävs att nedanstående villkor uppfylls.
”Medlem skall vara chef/ledare i en organisation/företag eller för eget bolag och/eller ha betydande
styrelseuppdrag”.
Person som ansöker om medlemskap ska i sin ansökan uppge på vilket sätt hon uppfyller villkoret för
medlemskap.
Mom. 3 Tidigare medlemmar har företräde vid ny ansökan om medlemskap, förutsatt att
medlemskriterierna uppfylls.
Mom. 4 När styrelsen beslutar om att anta en person som medlem i föreningen ska styrelsen också
besluta om vilken grupp som den nya medlemmen ska tillhöra.
Mom. 5 Medlemsavgift erlägges till föreningen via utsänd faktura och i enlighet med årsmötets
beslut. Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Medlem som väljs in efter den 1 september betalar
halv medlemsavgift för det innestående året.

§ 5 Årsmöte
Mom. 1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och en plattform för övergripande
överläggningar. Årsmötet sammanträder 1 ggr per år. Tid och plats som beslutas av styrelsen
meddelas per e-post. Årsmötet skall äga rum före april månads utgång.
Mom. 2 Varje medlem har en röst. Rösträtten kan utövas genom närvaro eller genom fullmakt.
Fullmakt ska överlämnas i original på årsmötet.
Mom. 3 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Mom. 4 Årsmötet behandlar av styrelsen väckta förslag. Därutöver äger medlem rätt att genom
motion väcka förslag. Sådan motion skall vara styrelsen tillhanda för beredning senast två veckor före
årsmötet.
Mom. 5 Kallelse till årsmötet skall utfärdas av styrelsen och vara medlem tillhanda senast fyra veckor
före mötet genom e-post.
Mom. 6 Medlemmar kallas till extra årsmöte för behandling av särskilda frågor, om styrelsen så
beslutar eller om en tredjedel av medlemmarna begär det. Kallelse till extra årsmöte sker senast två
veckor före sammanträdet. Kallelse sker via e-post till medlemmarna.
Mom. 7 Obligatoriska punkter att ta upp på ordinarie årsmötet.
- Fråga om kallelse skett i behörig ordning
- Val av mötesfunktionärer
- Fastställande av dagordning
- Behandling av Verksamhets- och Revisionsberättelse
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
- Fastställande av verksamhetsplan och budget
- Fastställande av medlemsavgift
- Beslut om arvode för styrelse och revisorer
- Val av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisor och valberedning
- Behandling av styrelsens förslag och stadga enligt väckta motioner
- Information om nya medlemmar och aktuella grupper.

§ 6 Styrelse
Mom. 1 Styrelsen skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter och minst 3 suppleanter. Årsmötet
väljer styrelseordförande på ett år. Övriga styrelseledamöter väljs på två år.

Mom. 2 För att beakta rotation och kontinuitet i styrelsearbetet kan styrelseledamot väljas på ett år.
Mom. 3 Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare. Styrelsen utser firmatecknare som ska vara
två eller flera styrelseledamöter som två i förening tecknar firman. .
Mom. 4 Avgående styrelseledamöter skall erbjudas plats i valberedningen.
Mom. 5 För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att minst tre styrelsemedlemmar deltar vid
styrelsemötet.
Mom. 6 Ordföranden kallar till styrelsesammanträden.
Mom. 7 Styrelsen ska anta en arbetsordning för sitt arbete som ett komplement till dessa stadgar och
som ett stöd för planering av styrelsens arbete och föreningens verksamhet

§ 7 Verksamheten
Mom. 1 Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
Mom. 2 Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med dessa stadgar. Verksamheten
ska bedrivas genom medlemsmöten, gruppmöten, seminarier och övriga aktiviteter som styrelsen
beslutar om. Styrelsen beslutar om antalet grupper och sammansättningen av grupperna. Vid
gruppsammansättningar ska styrelsen beakta att varje grupp får en så allsidig sammansättning som
möjligt.
Mom. 3 Styrelsen skall aktivt förse medlemmar med information om aktiviteter för ett gemensamt
deltagande och utvecklingsarbete samt med information som i övrigt främjar och utvecklar
verksamheten.
Mom. 4 Medlemmar skall aktivt närvara vid respektive gruppträffar samt vara beredda att engagera
sig i praktiskt arbete för att medverka till att såväl den egna gruppen, som föreningen drivs framåt
och utvecklas.
Mom. 5 Varje grupp i nätverket ansvarar själva för att upprätthålla den höga kvalitén med hänsyn till
föreningens ändamål.

§ 8 Räkenskapsår – Revision
Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och skall jämte bokslut granskas av på årsmötet utsedd
revisor. Revisorn avger berättelse över revisionen senast på årsmötet.
§ 9 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av ordinarie årsmöte varvid beslut fattas med 2/3
majoritet.

§ 10 Uteslutning/Utträde
Medlem som bryter mot dessa stadgar, som skadar föreningens syfte, mål eller inriktning eller ej
betalar beslutad medlemsavgift, skall uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

§ 11 Föreningens upplösning
Föreningens upplösning kan ske enbart efter beslut av ordinarie årsmöte. Beslut om upplösning tas
med 2/3 majoritet. Vid föreningens upplösning överlämnas eventuella tillgångar till av årsmötet
beslutat ändamål.

