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STADGAR
NÄTVERK FÖR AFRIKANER I VANTÖR (NAV)
1.

NAMN
Föreningen är en ideell förening med namnet ”Nätverk för afrikaner i Vantör” (NAV). Denna skall
verka som en plattform för frivilliga sammanslutningar av afrikanska föreningar och enskilda personer
som i samarbete med andra krafter i Sverige vill verka för ett rättvisare, jämlikare och mer demokratiskt
samhälle. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

2.

ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att:
·
·
·

3.

Starta ett nätverkscentrum/plattform i Vantör för kompletterande socioekonomiska och
politiska insatser för afrikanska Invandrare som bor i Vantörs stadsdel.
Få större kulturell förståelse mellan afrikaner och etniska svenskar i första hand i Vantörs
stadsdel i Stockholm men även i andra delar av Sverige.
Verka för ökad sysselsättning bland afrikaner i första hand inom Vantörs stadsdel.

VERKSAMHETSFORMER
För att förverkliga NAVs mål kan följande verksamhetsformer bli aktuella:
·
·
·
·

opinionsbildning, uppvaktningar, skrivelser och yttranden påverka och påskynda det
minoritetspolitiska arbetet
möten med folkvalda beslutsfattare, myndigheter, institutioner och andra organisationer
kurser, konferenser, information och olika projekt för att bredda och utveckla den
gemensamma verksamheten
olika verksamheter som får medlemmar att närma sig varandra, bekanta sig med
medlemmarnas ursprungsfolkgrupp och delta i det internationella arbetet.

Avsikten är också att föreningen skall driva projekt. I dessa fall skall projektledare utses. Han eller hon
skall ansvara för projektets verksamhet och ekonomi.
4.

MEDLEMSKAP
Till medlem i NAV kan efter skriftlig ansökan antas afrikansk förening, afrikansk stiftelse eller enskild
person. Föreningen skall uppfylla följande krav:
·
·
·
·

vara öppen för alla och medlemskapet är frivilligt.
åta sig att aktivt arbeta för att förverkliga NAVs mål.
vara registrerad för att kunna söka fullmedlemskap (rösträtt).
rösträtten skall utövas vid medlemsmötet.

5.

SAMARBETSPARTNERS
NAV kan upprätthålla samarbete med andra organisationer som arbetar inom och med
minoritetspolitiska frågor.

6.

MEDLEMSMÖTE
NAVs högsta beslutande organ är medlemsmöte. Till detta utser varje medlemsförening högst två (2)
representanter. Föreningar har alltså två röster medan enskilda personer har en röst.
Endast medlemsföreningar eller enskild person som fullgjort sina skyldigheter äger rösträtt och rätt att
vara med i styrelsen. Styrelseledamöter har närvaro, diskussions och förslagsrätt, men ej rösträtt vid
punkt (h) i denna paragraf. Ordinarie medlemsmöte äger rum under september varje år.
Kallelse till medlemsmöte, med angivande av sista dag för inlämnande av motioner, utsändes till
medlemsorganisationer senast tre (3) veckor före mötet.
Till kallelsen bifogas förslag till föredragningslista, styrelsens verksamhetsberättelse och förslag till
huvudriktlinjer för verksamheten nästkommande verksamhetsår, samt eventuella stadgeändringar.
Vid ordinarie medlemsmöte skall följande frågor behandlas:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

val av ordförande och sekreterare för mötet
val av en protokolljusterare, tillika rösträknare
beslut om mötets stadgeenliga utlysande
fastställande av röstlängd
fastställande av föredragningslista
styrelsens verksamhetsberättelse
revisionsberättelse
beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
val av styrelse
val av revisorer
fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår,
samt förslag och riktlinjer för kommande verksamhetsår
m) motioner, medlemskap, förslag från styrelsen samt i kallelsen nämnda ärenden.
n) eventuella övriga frågor
Justerat protokoll från Representantskapsmöte skall utsändas till medlemsföreningar senast tre (3)
veckor efter mötet.
7.

EXTRA MEDLEMSMÖTE
Extra medlemsmöte kallas av styrelsen då styrelsen eller hälften av medlemmarna så begär.
Medlemmarna skall kallas till extra medlemsmöte skall kallas till en tidpunkt inom fyra (4) veckor efter
det att sådan begäran framställts.

8.

MOTIONER
Motionsrätt tillkommer medlem. Motion skall vara insänd senast fyra (4) veckor före ordinarie
medlemsmöte.

9.

STYRELSEN
Mellan medlemsmöten leds verksamheten av styrelsen. Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter
ordförande, sekreterare, ekonomiskansvarig och en ledamot som ansvarar för ett eventuellt
arbetsutskott. Dessutom väljs en suppleant. Samtliga styrelsemedlemmar väljs på två år. Styrelsen är
beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Alla viktiga frågor skall skickas med
kallelsen till mötet. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Styrelsen utser firmatecknare,
samt vid behov, ytterligare utskott och arbetsgrupper.

10. VERKSAMHETSÅR OCH REVISION
Verksamhetsåret löper fr.o.m. den 1 januari t.o.m. 31 december. Räkenskaperna skall granskas av
utsedd revisor
11. MEDLEMSAVGIFT
Medlemsföreningar skall erlägga medlemsavgift senast den 31 december för nästkommande år.
12. REVISORER
En eller två ordinarie revisorer och en suppleant skall väljas för två år vid representantskapsmötet.
13. UTESLUTNING
Medlemsförening som motarbetar eller skadar NAVs syfte eller arbete eller ej erlagt stadgeenlig
medlemsavgift kan uteslutas av ordinarie representantskapsmöte.
14. STADGEÄNDRING
Beslut om stadgeändring eller tillägg i dessa stadgar fattas av ordinarie medlemsmöte. Stadgeändring
kan ej ske utan enhälligt beslut.
15. UPPLÖSNING
För upplösning av föreningen fordras enhälligt beslut av de närvarande medlemmarna på ordinarie
medlemsmöte. I händelse av upplösning beslutar medlemsmötet hur kvarvarande tillgångar eller skulder
skall fördelas.

