
§ 1   Ändamål
      • Att verka för att synliggöra och upp-
värdera kvinnorserfarenheter, insatser och 
betydelse.
     • Att stimulera till företagsamhet för 
främjande av hållbar tillväxt.
     • Att skaffa medel till driften, samt pro-
jekt som bedrivs inom ramen för Strängnäs 
IKF.
     • Att verka för mångfald, samverkan, 
gemenskap och jämställdhet.
     • Att arbeta mot rasism och alla former 
av diskriminering.
     • Att arbeta för kvinnors mänskliga rät-
tigheter.

§ 2   Medlemskap
        Medlemmar av Strängnäs Internatio-
nella Kvinnoförening är personer som beta-
lar den fastställda årliga medlemsavgiften. 
Medlemsavgiften fastställs vid årsmötet.

§ 3   Årsmöte
        Årsmötet är föreningens högst beslu-
tande organ. Årsmötet hålls innan utgång-
en av april månad varje år. Varje medlem 
ägen en röst. Röstning med fullmakt är ej 
tillåten. Vid omröstning gäller enkel majo-
ritet, vid lika röstetal äger ordförande ut-
slagsröst. Förslag som skall behandlas skall 
sändas till styrelsen i god tid före årsmötet. 
Kallelse till årsmötet skall ske minst fyra 
veckor innan mötet avhålls.
       Årsmötet skall behandla:
       1. Verksamhetsberättelse
       2. Revisionberättelse
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       3. Fastställande av medlemsavgift
       4. Val av styrelse
       5. Övriga frågor

§ 4   Styrelsen
         Strängnäs IKF har en styrelse bestående 
av fem ledamöter samt två suppleanter. Ord-
förande väljs på ett år. Halva antalet övriga 
ledamöter väljs vid årsmötet fär en tid på två 
år. Suppleanter väljs av årsmötet för en tid av 
ett år. Styrelsen ska sammanträda minst fyra 
gånger per år. Det skall föras protokoll över 
styrelsens arbete.

§ 5   Räkenskap och revision
      Föreningens räkenskaper sammanfaller 
med kalender år. Revidering av räkenska-
per och granskning av protokoll samt övri-
ga handlingar sker genom revisorerna. Revi-
sionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda 
senast fem dagar före årsmötet. Vid årsmötet 
väljs två revisorer och en revisorsuppleant.

§ 6   Ändring av stadgar
        Dessa stadgar kan ändras med 2/3 ma-
joritet på årsmötet. Förslag till stadgeändring 
inlämnas senast två veckor innan årsmötet 
för beredning av styrelsen.

§ 7   Upplösning
        Föreningen kan upplösas med 2/3 ma-
joritet på årsmötet. Medel som förening-
en innehar skall överföras till ändamål som 
främjar kvinnorsrättigheter och ställning och 
skall om möjligt överföras till institutioner 
med närbesläktade ändamål.


