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1. Föreningens namn
Föreningens namn är SOWE, härefter också kallad föreningen. 

2. Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Alvesta.

3. Föreningens ändamål
SOWE är en ideell organisation med ändamålet att förbättre levnadsvillkoren för kvinnor och 
barn som lever i fattigdom. För att uppnå ändamålet stödjer SOWE initiativ och föreningar som 
arbetar lokalt i utvecklingsländer med strukturell, social och finansiell empowerment för 
kvinnor. Dessa föreningar benämns härefter som systerföreningar. 

4. Medlemskap

a) Rätt till medlemskap
Öppet medlemskap, föreningen är öppen även för juridiskt person. Rätt till medlemskap har 
den som donerat minst 300 kronor till föreningen de senaste 12 månaderna. Medlem har 
rösträtt på medlems- och årsmöte. 

b) Inträde
Ansökan för inträde i föreningen sker skriftligt till föreningens styrelse alternativt i samband
med betalning via föreningens hemsida. 

c) Giltighet
Medlemskapet uppdateras automatiskt vid nytt kalenderår, för medlem som donerat minst 
300 kronor till föreningen under de senaste 12 månaderna. 

d) Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och 
anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 

e) Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den motarbetat 
föreningens verksamhet och ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intresse. 

5. Omröstning 
Vid styrelsemöten, års- och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller 
ordförandes mening. 

6. Styrelsen

a) Sammansättning
Styrelsen ska innehålla ordförande, vice ordförande och kassör. Resterande poster i 
styrelsen måste inte vara likadana varje år och varje post kan innefatta en eller flera 
personer. Samma personer kan sitta kvar i styrelsen vid samma post eller en annan post 



under flera kalenderår om detta önskas. Styrelsen ska innefatta minst 3 personer och max 15
personer. Styrelsen ska innefatta minst 50% av kvinnligt kön. 

b) Sammanträden
Styrelsen sammanträder när de finner det lämpligt. Kallelse skall vara styrelsemedlemmar 
tillhanda senast två veckor innan mötet. 

c) Styrelsemöten
Styrelsemöten skall hållas minst en gång per år. Kallelse, som bör komma från ordförande, 
skall vara styrelsemedlemmarna tillhanda senast två veckor innan mötet. 

d) Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsförlig då minst två tredjedelar av styrelsen är närvarande inklusive 
ordförande eller vice ordförande och kallelsen kom ut i stadgeenlig ordning. 

e) Åligganden
i. Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess 
angelägenheter. 
ii. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
iii. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska 
angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det 
senaste räkenskapsåret.
iv. Styrelsen skall kalla till årsmötet.
v. Styrelsen ansvarar för att det finns ett medlemsregister. 

f) Val av styrelse
Styrelsen för nästkommande verksamhetsår väljs på årsmötet. Förslag av nya 
styrelsemedlemmar görs av valberedningen inför varje årsmöte. 

g) Personer som är valbara till styrelsen
Endast fysiska personer är valbara till styrelsen. 

h) Entledigande
Styrelsen har rätt att entlediga förtroendevalda inom föreningen som skriftligt ansökt om 
entledigande.  

7. Räkenskaper

a) Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår infaller från och med den 1 januari till och med den 31 
december. Styrelsens årsredovisning ska skrivas av föreningens kassör och/eller ordförande 
och ska överlämnas till föreningens revisor senast den 1 april. 

b) Revisor
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en utsedd revisor. Revisorn ska senast den 31 
maj avge sin revisionsberättelse. 
Föreningens revisor får ej under samma verksamhetsår inneha andra förtroendeposter inom 
föreningen.
Föreningen skall ha minst en revisor varje verksamhetsår. 



Alla personer som anses lämpliga av styrelsen kan väljas som revisor.  

8. Årstämma

a) Årstämma
Årsstämman är föreningens högst beslutande organ.

b) Ordinarie årstämma
Ordinarie årstämma ska hållas senast 31 juni på den tid och plats som styrelsen bestämmer. 
Kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast två veckor före ordinarie årstämma. 

c) Rösträtt
Vid årstämma har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom 
ombud. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. 

d) Beslutsförhet
Årstämma är beslutsförligt om minst 3 medlemmar är närvarande inklusive ordförande och 
kassör. 

e) Ärenden
Årligen skall dessa ärenden behandlas på årsmötet:

i. Granskning av föregående års ekonomiska redovisning och verksamhetsberättelse.
ii. Revisionsberättelsen för föregående års redovisning.
iii. Beslut i frågan om ansvarsfrihet till föregående års styrelse.
iv. Val av styrelse, valberedning och revisor.

  v. Beslut om nästkommande verksamhetsårs prioritering av systerföreningar.
vi. Fastställande om nästa års medlemsavgift

f) Extrastämma
Extrastämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 
1/10 av medlemmarna kräver det genom en skriftlig begäran. Kallelse till extrastämma skall
avsändas till alla medlemmar senast två veckor innan extrastämma. Ett extrastämma skall 
hållas inom 3 månader från begäran. 

9. Valberedningen
Valberedningen har som uppgift att inför varje ordinarie årsmöte nominera minst en person till 
varje post i styrelsen för nästkommande verksamhetsår. 

10. Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs 2/3 majoritet i omröstningen på två på varandra efterföljande
årstämma eller extrastämma. 

11. Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs 3/4 majoritet i omröstningen på två på varandra 
efterföljande årstämmor eller extrastämma. 

Om föreningen upplöses och samtliga skulder betalats så ska föreningens tillgångar överlämnas 
till den välgörenhetsorganisation som väljs av styrelsen via röstning och majoritet. 
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