Maktsalongens stadga
Grundläggande bestämmelser
§ 1 Namn och syfte
Maktsalongen är en organisation som arbetar med jämställdhet i det unga civilsamhället.
Maktsalongens mål är att skapa ett jämställt ungt civilsamhälle. Genom att skapa nätverk mellan kvinnor på ledande positioner och ge organisationer verktyg för att jobba
mer jämställt utmanas normer och maktordningar rubbas.
Maktsalongen arbetar utifrån en demokratisk grund i tron på att jämställdhet är en viktig del i att skapa demokrati och att verka för mänskliga rättigheter.
§2 Organisationens säte
Maktsalongen har sitt säte i Stockholm.
§3 Organisationens självständighet och oberoende
Maktsalongen är en självständig förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Organisationens förvaltning
§4 Verksamhets- och räkenskapsår
Maktsalongens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från 1 januari till 31 december.
§5 Styrelsens sammansättning och funktion
När årsmötet inte är samlat är Maktsalongens styrelse organisationens högst beslutande
organ. Det är styrelsens ansvar att förvalta och utveckla organisationen utifrån årsmötets direktiv och beslut. Styrelsen ansvarar för Maktsalongens ekonomi, verksamhet,
personal och organisationsutveckling.
Styrelsen består av minst fem och högst tio ledamöter, varav en är ordförande. Styrelsen
har möjlighet att internt utse poster så som vice ordförande och kassör.
Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen väljs för en mandatperiod som löper från den 1 januari till den 31 december. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger under ett verksamhetsår.
Valbar till styrelsen är en fysisk person som är medlem i Maktsalongen eller som nominerats till styrelsen av en medlem.
Styrelsen utser organisationens firmatecknare och principerna för tecknande av firma.
§6 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Vid styrelsemöten deltar styrelsen
och eventuell adjungerad personal eller ideellt aktiva. Vid styrelsemöten fattas beslut
med enkel
majoritet och vid lika röstetal avgör Maktsalongens ordförande. Minst hälften av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig.
§7 Revision
Revisorernas uppgift är att lämna en revisionsberättelse till årsmötet och tillstyrka eller
avstyrka styrelsen ansvarsfrihet.
Revisorerna ska vara minst en och högst tre personer.
Förvaltningsrevisorn har i uppgift att granska organisationens ekonomi i samband med
redovisning av större projekt.

Årsmöte
§8 Ordinarie och extra årsmöte
Årsmötet är Maktsalongens högsta beslutande organ. Årsmötet hålls i november på det
datum som styrelsen beslutar. Extra årsmöte hålls då styrelsen, revisorerna eller minst
två tredjedelar av medlemmarna begär extra årsmöte. Extra årsmöte ska hållas senast
sex veckor efter att begäran om extra årsmöte inkommit.
Kallelse till årsmöte skickas av styrelsen till medlemmar senast tre veckor innan årsmötet.
Kallelse till extra årsmöte skickas av styrelsen till medlemmar senast tio dagar innan det
extra årsmötet. Handlingar till årsmöte och extra årsmöte ska tillgängliggöras för medlemmar
senast en vecka innan årsmötet eller det extra årsmötet.
§9 Ärenden vid årsmöte
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av justerare tillika rösträknare
Beslut om mötets stadgeenliga utlysande
Fastställande av röstlängd
Fastställande av föredragningslista
Styrelsens verksamhetsberättelse från föregående år
Ekonomisk berättelse från föregående år
Revisorernas berättelse från föregående år
Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Fastställande av verksamhetsplan
Fastställande av budget och medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Beslut om övriga propositioner från styrelsen
Beslut om motioner från medlemmar
Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår
Val av revisorer för nästkommande verksamhetsår

17.
18.
19.

Val av valberedning för nästkommande verksamhetsår
Övriga frågor
Mötets avslutande

På extra årsmöte behandlas endast de ärenden som angetts i kallelsen.
§10 Beslut vid årsmöte
Om inget annat anges i stadgan fattas beslut vid årsmöte och extra årsmöte med enkel
majoritet.
Rösträtt har den som är medlem i Maktsalongen. Närvarande- och yttranderätt har förtroendevalda och anställda i Maktsalongen.
§11 Valberedning
Valberedningen består av minst två och högst fem ledamöter.
Valberedningens uppgift är att till årsmötet lämna förslag på styrelse och revisorer. Valberedningens förslag ska
tillgängliggöras för medlemmarna senast en vecka innan årsmötet.

Medlemmar
§12 Medlemmar
Medlemmar är fysiska personer som ansökt om medlemskap hos styrelsen eller den
som styrelsen utser. Medlemmar kan personer som är under 35 år bli. Medlemmarna
ska stötta Maktsalongens värderingar och vision.
Medlem blir en person som uppfyller kriterierna för medlemskap, betalat medlemsavgiften och som därefter förts in i Maktsalongens medlemsregister. Medlemskapet upphör om
medlemmen inte betalar sin medlemsavgift eller begär utträde ur organisationen.
Storleken på medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
§13 Utträde och uteslutning av medlemmar
Om en medlem bryter mot Maktsalongens stadga, gör något som allvarligt skadar Maktsalongen eller agerar mot Maktsalongens syfte och vision kan medlemmen uteslutas.
Uteslutningsbeslut fattas av styrelsen. För uteslutning krävs tre fjärdedelars majoritet.
Medlemmen i fråga ska ha rätt att yttra sig innan beslut om uteslutning.

Bestämmelser om stadgan och likvidation
§14 Stadgetolkning
Om en fråga om hur stadgarna ska tolkas uppstår under pågående verksamhetsår ska
stadgarna tolkas av styrelsen i samråd med verksamhetsrevisorer.
§15 Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgan fattas av årsmöte eller extra årsmöte med minst tre fjärdedelars majoritet. Beslut gällande ändring av §1 och §16 måste fattas på två av varandra
följande
årsmöten med minst sex månaders mellanrum.
§16 Likvidation
Beslut om upplösning av organisationen ska fattas med minst tre fjärdedelars majoritet
på två av varandra följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum.
Vid beslut om upplösning av organisationen ska eventuella kvarvarande medel användas för att betala eventuella skulder och därefter användas för att främja ett ändamål
som går i linje
med Maktsalongens syfte på det sätt som medlemmarna beslutar.
Behållningen vid organisationens upplösning får inte fördelas till medlemmarna.

