
Förslag till Stadgar för Föreningen för Fairtrade 

Fastställda vid årsmöte 2015 
 
§1  Organisation 

Föreningens namn är Föreningen för Fairtrade.  
Föreningen är en ideell förening med säte i Stockholm.  

 
§2 Ändamål  

Föreningen för Fairtrade Sverige, är en ideell förening med syfte att förverkliga visionen om en rättvis 
världshandel där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och 
hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. Föreningen verkar i 
samarbete med sina medlemsorganisationer för att skapa kännedom, medvetenhet och efterfrågan av 
Fairtrade-produkter. 

 
Arbetet sker inom ramen för FI (Fairtrade International), ett internationellt samarbetsorgan. Genom att 
förbättra de sociala och ekonomiska förutsättningarna för producenterna kan dessa ta större hänsyn till 

ekologiska förhållanden och därmed på sikt öka möjligheterna för en hållbarutveckling. 
 

(Ändamålet utvecklas i föreningens plattform). 
 
§3 Medlemskap  

Till medlem antas organisation som vill verka för föreningens ändamål och följa föreningens stadgar och 
beslutsamt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. 

 
Medlemskap beviljas av styrelsen. Begäran insändes skriftligen och behandlas vid nästkommande möte. 

 
Utträde ur föreningen kan ske efter skriftlig anmälan till styrelsen. Det innevarande årets medlemsavgift 
återbetalas ej. 

 
§4 Uteslutning 

Årsmötet kan genom beslut med två tredjedels majoritet utesluta medlemsorganisation som skadar eller 

motarbetar Föreningen för Fairtrade. 
 
§5 Verksamhetsår 

Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderåret. 
 
§6 Medlemsavgift 

Medlemsavgiften för kommande år fastställs av årsmötet och skall erläggas under det aktuella 
verksamhetsårets första kvartal. Organisation som ej erlagt medlemsavgift för verksamhetsåret anses ha 
trätt ur föreningen vid verksamhetsårs början. Styrelsen äger rätt att bevilja uppskov eller nedsättning av 
medlemsavgift om särskilda skäl föreligger.  

 
§7 Årsmöte  

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall hållas före juni månads utgång på dag och 
orts om styrelsen bestämmer. Varje medlem har rätt att utse ett ordinarie ombud och en suppleant till 
årsmöte. Yttrande-, förslags, och rösträtt tillkommer medlemsorganisationernas ombud eller vid förfall för 

denne, suppleant.  
 

Extra årsmöte hålles när styrelsen eller när minst en tredjedel av medlemmarna eller revisorerna 
skriftligen så begär. Skriftlig kallelse skall sändas ut senast två (2) veckor före extra årsmöte. Extra 
årsmöte behandlar endast de ärenden som angetts i kallelsen. 

 
Vid första årsmötet väljs hälften av styrelsens ledamöter på ett år och hälften på två år. Därefter väljs, 
efter utgången av den angivna mandatperioden, styrelsens ledamöter på två år, hälften varje år. 
Ordförande väljs på ett år.  

 
Val av styrelse bereds av valberedning. Om en medlem så fordrar skall val av styrelse ske genom sluten 
omröstning. 

 
På årsmötet skall följande punkter förekomma:  
 

1. Val av ordförande för årsmötet samt sekreterare 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av justerare, tillika rösträknare 



4. Fråga om årsmötets behöriga utlysning 

5. Fastställande av dagordning 
6. Behandling av styrelsens årsbokslut samt behandling och fastställande av verksamhetsberättelse för 
senaste verksamhetsåret 
7. Revisorernas berättelse för samma tid 
8. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning 
9. Fråga om ansvars frihet för styrelsens förvaltning 
10. Fastställande av plattform om något i den till det väsentliga förändras  
11. Beslut om årsavgift för föreningen för påföljande verksamhetsår  
12. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter  
13. Val av ordförande jämte övriga styrelseledamöter och suppleanter 
14. Val av två (2) revisorer och två (2) revisorsuppleanter 
15. Val av valberedning 
16. Motioner  
17. Styrelsens förslag till årsmötet 

 

 
§8 Kallelse och motioner 

Kallelse med angivande av sista motions dag skall sändas till medlemsföreningarna senast åtta (8) veckor 
före årsmötet. Dagordning, motioner, valberedningens förslag samt st syrelsens förslag till årsmötet skall 
sändas ut till medlemsorganisationerna minst fyra (4) veckor före årsmötet.  

 
Motionsrätt tillkommer medlemsorganisationerna och motioner skall vara styrelsen till handa senast sex 
(6) veckor före årsmötet.  

 
§9  Styrelse 

Styrelsen består av ordförande och minst sex (6) högst tio (10) ledamöter samt fyra (4) suppleanter. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen företräder föreningen, fattar policybeslut, anger 
riktlinjer för föreningens arbete, bevakar föreningens intressen och handhar dess angelägenheter samt 
beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning icke regleras i dessa stadgar. 
 

Det åligger styrelsen  
 att verka för föreningens ändamål 
 att verkställa årsmötets beslut  
 att omhänderha föreningens ekonomi och bokföring 
 att upprätta verksamhetsberättelse och årsbokslut samt framlägga dessa vid föreningens 

årsmöte 
 att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar 
 att fastställa arbetsordning för kansliet 

 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då tre ledamöter kräver detta. Styrelsen skall 
samman träda minst fyra (4) gånger per år . 

 
Kallelse till styrelse sammanträde skall utsändas minst två (2) veckor före sammanträdet. 
 
Styrelsen är beslut för om minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut fattas 

med enkel majoritet. Styrelsens möten skall protokollföras.  
 
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval som avgörs genom lottning.  

 
§10  Arbetsutskott 

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott om tre ledamöter. Ordförande eller vice ordförande skall 
ingå i arbetsutskottet. 

 
Arbetsutskottet är beslutfört om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Arbetsutskottets beslut 
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Arbetsutskottets möten skall 
protokollföras. 

 
Arbetsutskottet skall bereda frågor inför styrelsen och handha ärenden och ansvarsområden som 
delegerats av styrelsen. 

 

§11  Valberedning 
Föreningens valberedning skall bestå av minst tre (3) ledamöter som utses av årsmötet. En av 
ledamöterna utses till sammankallande. 



 

§12  Kansli 
Styrelsen biträdes av ett kansli som ansvarar för den löpande verksamheten, bereder förekommande 
ärenden och verkställer meddelade beslut. 

 
§13  Firmatecknare 

Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser. 
 
§14  Revisorer 

Styrelsens förvaltning och föreningens ordinarie räkenskaper skall årligen granskas av två revisorer som 
utses av årsmötet för tiden intill nästa årsmöte. Minst en revisor och dennes suppleant skall vara 
auktoriserad. 

  
Verksamhetsberättelse och årsbokslut skall överlämnas till revisorerna för granskning senast sex (6) 
veckor före årsmötet. 

 

Revisorerna skall senast tre veckor efter mottagande av handlingar avge sin berättelse. 
 
§15  Stadgeändring 

Förändring av stadgarna beslutats vid ordinarie årsmöte och kan även beslutas av extra årsmöte. 
 
För att årsmötets beslut skall bli gällande erfordras minst två tredjedels majoritet med företrädare för 
minst hälften av medlemsorganisationerna närvarande. För att extra årsmötets beslut skall gälla 
erfordras minst tre fjärdedels majoritet med företrädare för minst hälften av medlemsorganisationerna 
närvarnade. 

 
§16  Upplösning 

Vid upplösning av föreningen erfordras beslut på ordinarie årsmöte med minst tre fjärdedels majoritet 
med företrädare för minst hälften av medlemsorganisationerna närvarande. 

 
Vid upplösning skall föreningens tillgångar fördelas till ändamål som överensstämmer med föreningens 

syfte, vilket beslutas av det sista årsmötet.   
 
 
 
 


