Stadgar
Riksförbundet Noaks Ark
Antagna av förbundsstämman 29 oktober 2010 och senast reviderade av
förbundsstämman 23 april 2016 27 april 2019.

Proposition
Revideringsversion 2020-10-22

Fet och kursivt är förslag till ny text i gällande stadgar. Överstruket är förslag till
strykningar i gällande stadgar.

Namn och organisation
§ 1

1. Förbundets namn är Riksförbundet Noaks Ark, förkortat RNA.
2. Förbundet är riksförbund för N oaks Arks föreningar i Sverige, som
tillika är förbundets medlemmar. Förbundet är ideellt och obundet.
Förbundet är politiskt och religiöst obundet. Förbundet har sitt säte i
Stockholm.
3. Förbundet har förfoganderätten över logotypen för Noaks Ark. Detta
gäller från det att förfoganderätten överlåtits från Föreningen Noaks
Ark till Riksförbundet Noaks Ark.

Ändamål och uppgifter
§ 2

1. Förbundet har till ändamål att verka för en begränsning av hivepidemin och dess konsekvenser.
2. Detta sker främst genom att
-

sprida kunskap och driva opinion om hiv samt andra sexuellt
överförda infektioner

-

sprida kunskap om och försvara grundläggande sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
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-

bedriva en verksamhet som styrs av vetenskapligt grundad kunskap
samt som utmärks av professionalism och empati

-

försvara mänskliga rättigheter och värden där dessa är hotade som
ett resultat av hiv

-

bekämpa okunnighet och fördomar om hiv

-

ge stöd till och arbeta för människor med hiv och deras närstående

-

engagera och utbilda frivilliga i arbetet mot hiv

-

stödja forskning kring hiv och verka för att resurser ställs till
förfogande för sådan forskning

-

samarbeta, såväl nationellt som internationellt, med andra
organisationer och verksamheter samt myndigheter.

3. Förbundet har även till uppgi ft att stödja föreningarna genom att
främja samverkan med och mellan dem samt ta initiativ till bildandet av
nya lokalföreningar.
:

3. Förbundet ska ha ett nära samarbete med föreningarna, främja
samverkan med och mellan dessa samt ta initiativ till att bilda nya.

Medlemskap
§ 3

1. Medlemskap för förening beviljas efter skriftlig ansökan och beslut
av förbundets stämma. Utträde ur förbundet meddelas styrelsen
skriftligen.
2. För medlemskap krävs att föreningen tillämpar av stämman
fastställda stadgar för förening.

3. Förening kan, efter godkännande av förbundsstyrelsen, besluta om
lokal ändring i av stämman fastställda stadgar för förening.
4. Medlemskap innebär rätten att i sitt namn använda namnet Noaks
Ark i kombination med av förbundet fastställd logotype. logotyp.
5. Förening är skyldig att följa förbundsbeslut.
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6. I förening där önskemål om lokalavdelning finns kan
förbundsstyrelsen, på begäran av föreningen, godkänna att
lokalavdelning bildas. Medlemmar i lokalavdelning har rösträtt på
föreningens årsmöte när ombud till riksstämman ska utses.
7. Uteslutning av förening kan ske genom 2/3 majoritet vid stämma, där
frågan är anmäld i kallelse.

Förbundsstämma
§ 4

1. Förbundsstämman, i det följande benämnd stämman, är förbundets
högsta beslutande organ. Mellan stämmorna ansvarar förbundsstyrelsen,
i det följande benämnd styrelsen, för förbundets angelägenheter.

2. Stämman är offentlig.
3. Stämman består av tre röstberättigade representanter från varje
förening. Utöver stämman tillkommer närvaro-, yttrande- och
förslagsrätt styrelsen samt andra, som stämman i särskild ordning
beslutar om.

4. Yttranderätt och förslagsrätt tillkommer, utöver föreningarnas
representanter, förbundsstyrelsens medlemmar, samt i aktuella
ärenden revisorer och valberedningens ledamöter eller annan som
stämman i särskild ordning beslutar om.

5.Yttranderätt i sakfrågor tillkommer även föreningarnas och
förbundets anställda.
6. Minst en protokollförd stämma, tillika årsstämma, hålls årligen.
7. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges i dessa
stadgar. Röstning sker öppet utom vid val. Röstning med fullmakt
tillämpas inte. Vid lika röstetal gäller den mening som
stämmoordföranden företräder utom vid val då lotten avgör.
Vid lika röstetal avgör lotten.
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8.För att röstsedel vid val ska vara giltig 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 nomineringen förklarades avslutad.
8. För att röstsedel vid val ska va ra giltig får den endast innehålla
namn på personer som nominerats av föreningar eller föreslagits av
valberedningen i enlighet med § 6:2 och § 6:3.
9. Årsstämma, tillika förbundets ordinarie stämma, ska äga rum före
april månads utgång. Vid årsstämman ska förekomma:
- Val av stämmoordförande.
- Val av stämmosekreterare.
- Val av två justerare och tillika rösträknare.
- Fastställande av röstlängd.
- Fråga om stämmans behöriga utlysande.
- Fråga om stämmans offentlighet
- Fastställande av dagordning.
- Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för det
gångna verksamhets- och räkenskapsåret.
- Revisionsberättelse för samma period.
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
- Beslut om disposition av det gångna årets resultat, samt fastställande
av resultat- och balansräkningarna.
- Behandling av propositioner och motioner.
- Fastställande av medlemsavgift.
- Fastställande av arvoden, rese- och övriga ersättningar.
- Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande
verksamhetsåret.
- Val av ordförande, vice ordförande samt övriga styrelseledamöter.
- Val av ordförande och vice ordförande.
- Val av övriga ordinarie styrelseledamöter styrelsemedlemmar.
- Val av personliga ersättare.
- Val av auktoriserad revisor och ersättare.
- Val av revisor bland föreningarnas medlemmar med personlig
ersättare.
- Val av valberedning.
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10. Vid stämma/årsstämma förs protokoll. Justerat protokoll ska finnas
tillgängligt senast tre veckor därefter.
11. Kallelse med förslag till dagordning till årsstämma/stämma ska utgå
minst två veckor före utsatt datum.
12. Propositioner samt motioner, med styrelsens förslag till beslut, ska
utgå skriftligen minst två veckor före utsatt datum för
årsstämma/stämma. Motioner ska vara förbundet till handa senast åtta
veckor före utsatt dag för årsstämma/stämma.

13. Årsstämman har att årligen, för tiden fram till nästkommande
årsstämma, besluta om arvoden, rese- och övriga ersättningar för
förtroendevalda i förbundet.
14. Extra stämma utlyses då styrelsen eller minst 1/3 av medlemmarna
begär det. Vid extra stämma kan endast behandlas ärenden som
angetts i kallelsen.
11. Till valberedningen ska utses tre eller fem personer varav en som
sammankallande. Ledamot av valberedningen ska vara medlem i
förening.

Styrelse
§ 5

1. Styrelsen ska bestå av lägst tre medlemmar samt utöver ordföranden
av en representant för varje förening. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst. Ordförande och ledamöter väljs av stämman för två år i
taget.
1. Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande samt därutöver
lägst sex övriga ordinarie styrelsemedlemmar och personliga ersättare
för dessa.
2. Valbar till styrelsen är medlem i förening.
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3. Stämman väljer styrelsens ordförande och vice ordförande.

3.Val av medlemmar till styrelsen kan endast ske bland sådana som
före årsstämman nominerats eller föreslagits, på sätt och inom tid,
som anges i § 6:2 respektive § 6:3.

:

4. Vartannat år för tiden till och med årsstämman två år därefter
väljer årsstämman ordförande samt hälften av övriga ordinarie
styrelsemedlemmar och personliga ersättare för dessa.
Året därpå väljer årsstämman för tiden till och med årsstämman två
år därefter vice ordförande samt resterande övriga ordinarie
styrelsemedlemmar och personliga ersättare för dessa.

När denna punkt första gången tillämpas väljer årsstämman
ordförande samt hälften av ordinarie styrelsemedlemmar och
personliga ersättare för dessa för perioden till och med årsstämman
två år därefter. Vice ordförande samt hälften av övriga ordinarie
styrelsemedlemmar och personliga ersättare för dessa väljs samtidigt
för perioden till och med ett år därefter.
4. Fyllnadsval till styrelsen kan förekomma, efter nominering av
lokalförening.
5. Fyllnadsval sker vid årsstämma.
6. Styrelsen äger rätt att inom sig utse arbetsutskott. Uppgifter och
mandat för arbetsutskottet beslutas av styrelsen. Arbetsutskottets
beslut ska anmälas till styrelsen vid nästkommande sammanträde.
Arbetsutskottets beslutsprotokoll ska delges styrelsen.
7. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet, dock minst tre
lägst fyra, ordinarie styrelseledamöter styrelsemedlemmar eller
personliga ersättare för dessa är närvarande. Vid omröstning fattas
beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening
ordföranden företräder.
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8. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och så ofta som
verksamheten kräver. Styrelsen ska också sammanträda när 1/3 av
styrelsen eller revisorn begär det.
9. Kallelse och handlingar till styrelsemöte ska skickas ut minst fem
arbetsdagar två veckor före mötet.
10. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som justeras av
ordföranden och en annan styrelsemedlem. Justerat protokoll ska
vara styrelsen tillhanda senast två veckor efter sammanträde.

11. I styrelsens sammanträden deltar förbundets verksamhetschef.

Valberedning
§ 6

1.Till valberedning ska av årsstämman väljas tre personer, varav en
som sammankallande, för tiden till och med årsstämman påföljande
år. Ledamot av valberedningen ska vara medlem i förening.

2.Valberedningen ska till årsstämman förbereda förekommande val
enligt § 4:9. Föreningarnas nomineringar till styrelsemedlemmar och
revisorer bland föreningarnas medlemmar samt kansliets förslag till
auktoriserad revisor med ersättare ska skriftligen vara
valberedningen tillhanda senast sex veckor före årsstämman.

3. Valberedningen kan till styrelsemedlem eller revisor bland
föreningarnas medlemmar föreslå annan än av föreningar lämnade
nomineringar enligt § 6:2.

4. Valberedningen ska i sina förslag eftersträva allsidigast möjliga
sammansättning och relevant kompetens samt särskilt beakta
jämställdhet och geografiska aspekter.

5. Valberedningen ska till årsstämman lämna förslag till arvoden
samt rese- och övriga ersättningar.
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Finansiering
§ 7

Förbundets verksamhet ska främst bedrivas med bidrag från
myndigheter, organisationer och andra bidragsgivare samt genom egen
insamlingsverksamhet.

Medlemsavgift
§ 8

Fråga om medlemsavgift beslutas av förbundets stämma årsstämma.

Firmateckning
§ 9

Förbundets firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.

Verksamhet
§ 10

1. Styrelsen upprättar förslag till verksamhetsplan och årsbudget samt
söker medel till verksamheten.
2. Verksamhetsår och räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsen ska
efter verksamhetsårets slut till årsstämman avge årsredovisning, till
vilken ska fogas revisionsberättelse.

3. Styrelsen ska även bereda ärenden som ska behandlas vid stämma
och verkställa av stämman fattade beslut.

Revision
§ 11

Styrelsens förvaltning ska granskas av en auktoriserad revisor som
utses av stämman. Revisor ska till stämman avge revisionsberättelse.

:

1. Styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper ska årligen
granskas av en auktoriserad revisor. Den auktoriserade revisorn, med
personlig ersättare, väljs av årsstämman till och med påföljande
årsstämma. Även den personliga ersättaren ska vara auktoriserad
revisor. Revisor ska till årsstämman avge revisionsberättelse.
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2.Styrelsens förvaltning ska årligen även granskas av en revisor, med
personlig ersättare, utsedda av årsstämman bland föreningarnas
medlemmar. Revisorn, med personlig ersättare, väljs av årsstämman
till och med påföljande årsstämma. Revisorn ska särskilt granska
styrelsens verksamhet, utifrån verksamhetsplan och andra av
stämman fattade beslut, samt till årsstämman lämna rapport om
granskningen.

Kansli och verksamhetschef Verksamhetschef och kansli
§ 12

1. För förbundets löpande verksamhet kan ett kansli ansvara. Styrelsen
utser då en verksamhetschef, som ansvarar för kansliets ledning och
organisation.
1. För förbundets löpande verksamhet ansvarar ett kansli under
ledning av en verksamhetschef, som styrelsen utser.

2. Förbundets organisation beslutas av styrelsen.

3. Styrelsen har arbetsgivaransvar för av förbundet anställd personal
samt beslutar om kansliets kollektivavtal avseende löne- och
anställningsvillkor.
4. Verksamhetschefen ansvarar för att protokoll förs vid styrelsens
sammanträden.

Stadgeändring
§ 13

För ändring av förbundets stadgar fordras likalydande beslut av två på
varandra följande stämmor med minst en månad emellan, varav en ska
vara ordinarie årsstämma. Beslut fattas med minst 2/3 majoritet.
Ändamålsparagrafen, paragraf 2:1, liksom denna paragraf, får inte
ändras.
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Förbundsupplösning
§ 14

1. För förbundets upplösning fordras likalydande beslut av två på
varandra följande stämmor med minst en månad emellan, varav en ska
vara ordinarie årsstämma. Beslut fattas med minst ¾ majoritet.
2. Vid upplösning av förbundet ska tillgångarna disponeras på sätt som
överensstämmer med organisationens ändamål, enligt stämmans beslut.
Medlem ska inte kunna göra anspråk på någon del av egendomen.
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