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Beslutade av RNA:s interimsstyrelse 

100308 

med ändringar 100823 

.  

Stadgar 

 
  Noaks Ark – lokalförening 

Antagna av förbundsstämman 2010-10-29 

 

Proposition 
Revideringsversion 2020-10-22 

 

Fet  och kursivt  är  förslag t i l l  ny text t i l l  gäl lande stadgar.  Överstruket  är förslag 

t i l l  s trykningar i  gäl lande stadgar.   

 

 

Namn och organisation 
§ 1 1.  Föreningens namn är Noaks Ark ….…………… 

 

 2.  Föreningen är lokalförening lokal förening  inom Riksförbundet  

Noaks Ark.  Föreningen är polit iskt och religiöst obunden. 

 

 

Ändamål och uppgifter 
§ 2 1.  Föreningen har t i l l  ändamål at t  verka för en begränsning av hiv-

epidemin och dess konsekvenser.  

 

 2 .  Detta sker främst genom att  

-  ge stöd t i l l  och arbeta för  människor med hiv och deras närstående 

-  sprida kunskap och driva opinion om hiv samt andra sexuell t  

överförda infektioner 

-  sprida kunskap om och försvara grundläggande sexuell  och  

reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)  

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

-  försvara mänskliga rät t igheter och värden där dessa är  hotade som ett  

resultat  av hiv 

-  bekämpa okunnighet  och fördomar om hiv 

-  engagera  frivil l iga i  arbetet mot hiv.  

 

 

Medlemskap 
§ 3 1.  Medlemskap bevil jas efter anmälan t i l l  föreningen och betald 

medlemsavgift .   

  

 2. Anställd i  föreningen, som är medlem i  föreningen, har inte 

rösträtt  vid föreningsmöte och kan inte väljas t i l l  förtroendeuppdrag i  

föreningen. 

  

 3 .  Medlem som önskar ut träda ur föreningen ska skrif t l igen anmäla 

detta.  Medlemskapet upphör när föreningen mottagit  anmälan. 

Återbetalning av medlemsavgift  medges inte.   

 

 4 .  Medlemskap upphör automatiskt t re tolv  månader efter  utsat t  t id för 

inbetalning av medlemsavgift .   

  

 5 .  Uteslutning av medlem, som motarbetat  el ler  på annat sät t  skadat 

föreningen, som motarbetat  föreningen eller på annat sätt  skadat dess 

syften ,  kan ske genom 2/3 majori tet  vid medlemsmöte föreningsmöte ,  

där  frågan är  anmäld i  kallelse.   

  

 

Föreningsmöte 
§ 4 1.  Föreningsmötet  är  föreningens högsta beslutande organ.  Mellan 

föreningsmötena handhas föreningens angelägenheter  av en styrelse.  

 

 2. Föreningsmötet  är offentligt .  

 

 3.  Rösträtt  t i l lkommer medlem i  föreningen .  
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:  4. Yttranderätt  och förslagsrätt  t i l lkommer, utöver föreningens 

medlemmar, i  aktuella ärenden revisorer el ler annan som 

föreningsmötet i  särskild ordning beslutar om. 

  

 5.  Yttranderätt  i  sakfrågor t i l lkommer även föreningens anställda. 

 

 6 .  Minst ett  protokollfört  föreningsmöte,  t i l l ika årsmöte,  hålls årl igen.  

 

7 .  Beslut  fat tas med enkel majoritet  om inte annat anges i  dessa 

stadgar.  Röstning sker öppet  utom vid val .  Röstning med fullmakt 

t i l lämpas inte.  Vid l ika röstetal  gäller den mening som 

mötesordföranden företräder utom vid val då lotten avgör.  

Vid l ika röstetal  avgör lotten. 

 

8 .  För at t  röstsedel vid val ska vara gilt ig ska den innehålla namn på 

l ika många personer som valet  avser.  Den får får den  endast  innehålla 

namn på personer,  som föreslagits  av valberedningen el ler av 

föreningsmötet  innan nomineringen förklarades avslutad. 

 

 9 .  Årsmötet  ska äga rum före mars månads utgång.  Vid årsmötet  ska 

förekomma: 

 -  Val av mötesordförande. 

 -  Val av mötessekreterare.  

 -  Val av två justerare,  t i l l ika rösträknare.  

 -  Fastställande av röstlängd.  

 -  Fråga om mötets  behöriga utlysande 

-  Fastställande av dagordning. 

 -Nomineringar och avslutande av nomineringar av förtroendevalda. 

-  Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för det 

  gångna verksamhets- och räkenskapsåret .   

-  Revisionsberättelse för samma period.  

-  Fråga om ansvarsfrihet för  styrelsen. 

-  Beslut  om disposit ion av det  gångna årets resultat ,  samt faststäl lande 

  av resultat-  och balansräkningarna. 

-  Behandling av proposit ioner och motioner.  

-  Faststäl lande av medlemsavgift .  

 -  Fastställande av arvoden, rese- och övriga ersättningar.  
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-  Fastställande av verksamhetsplan och budget för  det kommande 

   verksamhetsåret .  

-  Val av ordförande,  vice ordförande och övriga styrelseledamöter.  

 -  Val av ordförande.   

 -  Val av övriga styrelsemedlemmar. 

-  Eventuell t  val  av ersättare.   

-  Val av tre representanter och tre ersättare  t i l l  Riksförbundet Noaks 

Arks föreningsstämma. 

-  Val av auktoriserad revisor och ersättare.  

-  Val av valberedning.  

 

10.  Vid föreningsmöte/årsmöte förs protokoll .  Justerat protokoll  ska 

f innas t i l lgängligt  senast  tre veckor därefter .  

 

11. Kallelse med förslag t i l l  dagordning t i l l  föreningsmöte/årsmöte ska 

utgå minst två veckor före utsatt  datum. 

 

12. Proposit ioner samt motioner,  med styrelsens förslag t i l l  beslut ,  ska 

utgå skrif t l igen minst två veckor före utsatt  datum för 

föreningsmöte/årsmöte.  Motioner ska vara föreningen ti l l  handa senast  

åt ta veckor före utsatt  dag för föreningsmöte/årsmöte.   

 

 13. Årsmötet  har att  årl igen,  för t iden fram ti l l  nästkommande 

årsmöte,  besluta om arvoden, rese- och övriga ersättningar för 

förtroendevalda i  föreningen. 

 

 14. Efter begäran hos och godkännande av förbundsstyrelsen kan 

lokalavdelning bildas i  förening. Sådan begäran beslutas av 

föreningens årsmöte.  Medlemmar i  lokalavdelning har rösträtt  på 

föreningens årsmöte när representanter t i l l  förbundsstämman utses.   

  

15.  Extra föreningsmöte/årsmöte utlyses då styrelse el ler  minst 1/3 av 

medlemmarna begär det .  
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10. Till  valberedningen ska utses en el ler  t re personer varav en som 

sammankallande. Ledamot av valberedningen ska vara medlem i  

lokalföreningen.  

 

 

Styrelse 
§ 5 1.  Styrelsen väljs  för två år  i  taget  och ska bestå av lägst t re 

medlemmar.  Vid val  av föreningens ursprungsstyrelse väljs  halva 

antalet  styrelsemedlemmar för två år  och halva antalet  för et t  år.  

Därefter väljs  styrelsens medlemmar för två år  i  taget .  Styrelsen ska 

bestå av ett  ojämnt antal  ledamöter.  

1.  Styrelsen ska bestå av ordförande och därutöver lägst  tre övriga 

medlemmar.  

  

 2 .  Valbar t i l l  s tyrelsen är medlem i  lokalföreningen. 

 

 3. Vartannat år för t iden t i l l  och med årsmötet två år därefter väljer 

årsmötet  ordförande och lägst  en av övriga styrelsemedlemmar. 

Året  därpå väljer årsmötet för t iden ti l l  och med årsmötet två år 

därefter lägst  två av övriga styrelsemedlemmar.  

  

 4. Vid förenings bildande väljs  ordförande och lägst en av övriga 

styrelsemedlemmar för t iden t i l l  och med årsmötet  två år därefter samt    

lägst  två av övriga styrelsemedlemmar för t iden t i l l  och med årsmötet  

påföljande år.   

 

 5.  Fyllnadsval sker vid årsmöte.  

    

6.  Styrelsen utser inom sig vid behov sekreterare och ekonomiansvarig.  

 

7.  Styrelsen äger rätt  at t  inom sig utse arbetsutskott .  Uppgifter och 
mandat för arbetsutskottet beslutas av styrelsen.  Arbetsutskottets  

beslut  ska anmälas t i ll  s tyrelsen vid nästkommande sammanträde.  

Arbetsutskottets  beslutsprotokoll  ska delges styrelsen.  
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8. Styrelsen är  beslutsmässig när minst  halva antalet ,  dock minst lägst  
t re,  ledamöter styrelsemedlemmar  el ler  ersättare för dessa är  

närvarande.  Vid omröstning fat tas beslut  med enkel  majori tet .  Vid l ika 

röstetal  gäller  den mening mötesordföranden företräder.  

 

9 .  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 .   

 

10 .  Kallelse och handlingar t i l l  styrelsemöte ska skickas ut  minst  fem 

arbetsdagar en vecka  före mötet .   

 

11.  Vid styrelsens sammanträden förs protokoll ,  som justeras av 

ordföranden och en annan styrelsemedlem. Justerat  protokoll  ska 

vara styrelsen t i l lhanda senast  två veckor efter sammanträde.  

 

 

Valberedning 

§ 6 1.  Til l  valberedning ska av årsmötet  väljas en eller tre personer,  varav 

en som sammankallande,  för t iden t i l l  och med årsmötet påföljande 

år.  Ledamot av valberedningen ska vara medlem i  föreningen. 

 

 2.Valberedningen ska t i l l  årsmötet  förbereda förekommande val  enligt  

§ 4:9.  

 

 3.  Valberedningen ska i  s ina förslag eftersträva allsidigast  möjliga 

sammansättning och relevant kompetens samt särskil t  beakta 

jämställdhet  och geografiska aspekter.  

 

 4.  Valberedningen ska t i l l  årsmötet lämna förslag t i l l  arvoden samt 

rese- och övriga ersättningar   
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Finansiering 
§ 7  Föreningens verksamhet ska främst bedrivas med bidrag från 

myndigheter ,  organisat ioner och andra bidragsgivare samt genom egen 

insamlingsverksamhet.  

 

  

Medlemsavgift 
§ 8  Fråga om medlemsavgift  beslutas av årsmötet .  

 

 

Firmateckning 
§ 9  Föreningens f irma tecknas av den el ler de som styrelsen utser.  

  

 

Verksamhet 
§ 10  1 .  Styrelsen upprättar förslag t i l l  verksamhetsplan och årsbudget samt 

söker medel t i l l  verksamheten. 

 

 2 .  Verksamhetsår och räkenskapsår ska vara kalenderår.  Styrelsen ska 

efter  verksamhetsårets slut  avge verksamhetsberättelse jämte 

ekonomisk redovisning t i l l  årsmötet.  

 2. Verksamhetsår och räkenskapsår ska vara kalenderår.  Styrelsen 

ska efter verksamhetsårets slut  t i l l  årsmötet  avge årsredovisning,  t i l l  

vi lken ska fogas revisionsberättelse.  

 

 3.  Styrelsen ska även bereda ärenden som ska behandlas på 

föreningsmöte och verkställa av föreningsmötet fat tade beslut .   

 

 
Revision 
§ 11  Styrelsens förvaltning ska granskas av en  auktoriserad revisor som 

utses av årsmötet .  

 Styrelsens förvaltning ska granskas av en auktoriserad revisor,  som 

utses av årsmötet  t i l l  och med påföljande årsmöte. Även av årsmötet 
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utsedd ersättare ska vara auktoriserad revisor.  Revisor ska t i l l  

årsmötet  avge revisionsberättelse.   

 

 

Kansli och verksamhetschef  Verksamhetsansvarig och kansli 

§ 12  1 .  För föreningens löpande verksamhet kan et t  kansli  ansvara.  Styrelsen 

utser  då en verksamhetschef,  som ansvarar för  kansliets  ledning och 

organisat ion. 

1. För föreningens löpande verksamhet kan ett  kansli  ansvara.  

Styrelsen utser då en verksamhetsansvarig,  som leder och ansvarar 

för kansliet .  

 

2.Verksamhetsansvarig deltager i  styrelsens sammanträden. 

 

    3.  Föreningens organisation beslutas av styrelsen. 

 

  4.  Styrelsen har arbetsgivaransvar för av föreningen anställd 

personal samt beslutar om kansliets kollektivavtal  avseende löne- och 

anställningsvillkor.  

 

 

Stadgeändring 
§ 13 1.  Ändring av föreningens stadgar kan beslutas genom likalydande 

beslut av två på varandra följande föreningsmöten med minst en månad 

emellan,  varav ett  ska vara ordinarie årsmöte.  Beslut  fat tas med minst  

2/3 majori tet .  Ändamålsparagrafen,  paragraf 2:1 ,  l iksom denna 

paragraf,  får  dock inte ändras.  

 

2. Ändring av föreningens stadgar kräver förbundsstyrelsens 

godkännande.  

 

 

Föreningsupplösning  
§ 14 Upplösning av föreningen kan ske genom likalydande beslut vid två på 

varandra följande medlemsmöten med minst  en månad emellan,  varav 
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ett  ska vara ordinarie årsmöte.  Beslut fat tas med minst 3/4 majoritet .  

Vid upplösning av föreningen ska dess behållna t i l lgångar överföras i  

organisation med närl iggande intressen enligt  föreningsmötets beslut.  

 1. För föreningens upplösning fordras l ikalydande beslut av två på 

varandra följande föreningsmöten med minst  en månad emellan, varav 

ett  ska vara årsmöte.  Beslut fattas med minst  ¾ majoritet .  

 

2.  Vid upplösning av föreningen ska ti l lgångarna disponeras på sätt  

som överensstämmer med organisationens ändamål,  enligt  

föreningsmötets beslut .  Medlem ska inte kunna göra anspråk på 

någon del av egendomen .  


