Stadgar
Riksförbundet Noaks Ark
An ta g n a a v fö rb u n d s s tä mma 2 9 o kto b er 2 0 1 0 o c h sen a s t r ev id e r a d e
a v fö rb u n d ss tä m ma n 2 3 a p ri l 2 0 1 6 .

Namn och organisation
§ 1

1. Förbundets namn är Ri ksförbundet Noaks Ar k, för kortat RNA.
2. Förbundet är ri ksför bund för No aks Ar ks f öreningar i Sveri ge, som
tillika är förbundets medlemmar. Förbundet är ideellt och obundet.
Förbundet har sitt säte i Stockhol m.
3. Förbundet har förfoganderätten över logot ypen för Noaks Ar k. Detta
gäller från det att förf oganderätten överlåtit s från Föreningen Noaks
Ar k till Ri ksförbundet Noaks Ar k.

Ändamål och uppgifter
§ 2

1. Förbundet har till ändamål att ver ka f ör en begränsning av hi v epidemin och dess konsekvenser.
2. Detta sker främst genom att
-

sprida kunskap och dri va opinion om hi v samt andra sexuellt
överförda infektioner

-

bedriva en ver ksamhet som st yrs av vetenskapligt grundad kunskap
samt som ut mär ks av professionalism och empati

-

försvara mänskli ga rät tigheter och värden där dessa är hotade som
ett resultat av hi v

-

bekämpa okunni ghet och fördomar om hi v

-

ge stöd till och arbeta för människor med hi v och deras närstående

-

engagera och utbilda frivilliga i arbetet mot hiv

-

stödj a forskning kring hiv och ver ka för att r esurser ställs till
förfogande för sådan forskning

-

samarbeta, såväl nationellt som internationel lt, med andra
organisationer och ver ksamheter samt myndi gheter.

3. Förbundet har även till uppgift att stödj a föreningarna genom att
främj a samver kan med och mellan dem samt ta initiativ till bildandet av
nya föreningar.
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Medlemskap
§ 3

1. Medlemskap för för ening bevilj as efter skriftlig ansökan och beslut
av för bundets stämma. Utträde ur förbundet meddelas st yrelsen
skriftligen.
2. Uteslutning av förening kan ske genom 2/ 3 maj oritet vid stämma, där
frågan är anmäld i kallelse.
3. För medlemskap krävs att föreningen tillämpar av stämman
fastställda stadgar för förening.
4. Medlemskap innebär rätten att i sitt namn använda namnet Noaks
Ar k i kombination med av förbundet fastställd logot ype.
5. Förening är skyldi g att följ a för bundsbeslut.
6. I förening där önskemål om lokalavdelning finns kan
förbundsst yrelsen, på begäran av föreningen, godkänna att
lokalavdelning bildas. Medlemmar i lokalavdelning har rösträtt på
föreningens årsmöte när ombud till riksstämman ska utses.

Förbundsstämma
§ 4

1. Förbundsstämman, i det följ ande benämnd stämman, är förbundets
högsta beslutande or gan. Mellan stämmorna ansvarar förbundsst yrel sen,
i det följ ande benämnd styrelsen, för förbundets angelägenheter.
2. Stämman består av t re röstberättigade repr esentanter från varj e
förening. Utöver stämman tillkommer när var o -, yttrande - och
förslagsrätt st yrelsen samt andra, som stämman i särskild ordning
beslutar om.
3. Minst en protokollförd stämma, tillika årsstämma, hålls årligen.
4. Beslut fattas med enkel maj oritet om inte annat anges i dessa
stadgar. Röstning sker öppet utom vid val . Röstning med full makt
tillämpas inte. Vid lika röstetal gäller den mening som
stämmoordf öranden företräder utom vid val då lotten avgör.
5. För att röstsedel vid val sk a vara gilti g ska den innehålla namn på
lika många personer som valet avser. Den får endast innehålla namn på
personer som föreslagits av valberedningen eller av förbundsstämman
innan nomi neringen förklarades avslutad.

2 (5)

6. Årsstämma ska äga rum före ap ril månads utgång. Vid årsstämman
ska förekomma:
- Val av stämmoordför ande.
- Val av stämmosekreterare.
- Val av t vå j usterare och tillika rösträknare.
- Fastställande av röst längd.
- Fråga om stämmans behöriga utl ysande.
- Fråga om stämmans offentligh et.
- Fastställande av dagordning
- St yrelsens ver ksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning f ör det
gångna ver ksamhets - och räkenskapsåret.
- Revisionsberättelse för samma period.
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
- Beslut om disposition av d et gångna årets r esultat, samt fastställande
av resultat - och balansräkningarna.
- Behandling av propositioner och motioner.
- Fastställande av medlemsavgift.
- Fastställande av ver ksamhetsplan och budget för det kommande
ver ksamhetsåret.
- Val av ordf örande, vice ordförande samt övri ga st yrelseledamöter.
- Val av personliga ersättare.
- Val av aukt oriserad revisor och ersättare.
- Val av valberedning.
7. Vid stämma/årsstämma förs protokoll. Justerat protokoll ska finnas
tillgängli gt senast tre veckor d ärefter.
8. Kallelse med förslag till dagordning till årsstämma/stämma ska utgå
mi nst t vå veckor före utsatt datum.
9. Propositioner samt motioner, med st yrelsens förslag till beslut, ska
utgå skriftli gen minst två veckor före utsatt datum för
årsstämma/stämma. Motioner ska vara förbundet till handa senast åtta
veckor före utsatt dag för årsstämma/stämma.
10. Extra stämma utl yses då st yrelsen eller mi nst 1/3 av medlemmarna
begär det.
11. Till valberedningen ska utses tre eller fem personer varav en so m
sammankallande. Ledamot av valber edningen ska vara medlem i
förening.
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Styrelse
§ 5

1. Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter samt utöver ordförande av en

representant för varje förening. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Ordförande och ledamöter väljs av stämman för två år i taget.
2. Valbar till styrelsen är medlem i förening.
3. Stämman välj er styrelsens ordförande och vice ordf örande.
4. St yrelsen äger rätt att inom si g utse arbetsutskott. Arbetsutskottets
beslut skall anmälas ti ll styrelsen vid näst kommande sammanträde.
5. St yrelsen är beslutsmässi g när minst hal va antalet, dock minst t re,
ledamöter eller ersättare för dessa är när varande. Vid omröstning f attas
beslut med enkel maj oritet. Vid lika röstetal gäller den mening
ordföranden företräder .
6. St yrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och så ofta som
ver ksamheten kräver. Styrelsen ska också sammanträda när 1/3 av
styrelsen eller revisor n begär det.
7. Kallelse och handli ngar till st yrelsemöte ska skickas ut minst fem
arbetsdagar före mötet .
8. Vid styrelsens sammanträden förs pr otokoll.

Finansiering
§ 6

Förbundets ver ksamhet ska främst bedri vas med bidrag från
myndi gheter, or ganisationer och andra bidragsgi vare samt genom egen
insamlingsver ksamhet.

Medlemsavgift
§ 7

Fråga om medlemsavgift beslutas av för bundets stämma.

Firmateckning
§ 8

Förbundets fir ma tecknas av den eller de som st yrelsen utser.
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Verksamhet
§ 9

1. St yrelsen upprättar förslag till ver ksamhet splan och årsbudget samt
söker medel till ver ksamheten.
2. Verksamhetsår och räkenskapsår ska vara kalenderår. St yrelsen ska
efter ver ksamhetsårets slut avge årsredovisni ng, till vil ken ska fogas
revisionsberättelse.

Revision
§ 10

Styrelsens för valtning ska gr anskas av en auktoriserad revisor som
utses av st ämman. Revisor ska till stämman avge revisionsberättelse.

Kansli och verksamhetschef
§ 11

1. För förbundets löpande ver ksamhet kan et t kansli ansvara. St yrelsen
utser då en ver ksamhetschef, som ansvarar f ör kansliets ledning och
organisation.
2. Verksamhetschefen ansvarar för att protokoll förs vid st yrelsens
sammanträden.

Stadgeändring
§ 12

För ändring av förbundets stadgar fordras likal ydande beslut av t vå på
varandra följ ande stämmor med mi nst en månad emellan, varav en ska
vara ordinarie årsstämma. Beslut fattas med mi nst 2/3 maj oritet.
Ändamålsparagrafen, paragraf 2:1 , li ksom denna paragraf, får inte
ändras.

Förbundsupplösning
§ 13

För förbundets upplösning fordras li kal ydande beslut av t vå på
varandra följ ande stämmor med mi nst en månad emellan, varav en ska
vara ordinarie årsstämma. Beslut fattas med mi nst 3/4 maj oritet. Vid
upplösning av förbundet ska dess behållna ti llgångar överföras till en
organisation med närliggande intressen enli gt stämmans beslut.
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