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STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID
Fastställda vid bildandet av United Rescue Aid vid konstituerande möte den 19 november
2015 och senast justerade inför årsmötet i April 2016.

FÖRENINGENS MÅL OCH INRIKTNING
United Rescue Aid är en ideell förening. Vi arbetar på alla sätt möjliga för att förändra
världen på ett sätt som gynnar mänskligheten, planeten vi lever på och för att bidra till att
utjämna de fundamentala orättvisor som bildats under separationen av nationer, folk, kön och
religion. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och förespråkar frihet, lika värde
och jämlikhet.
Föreningen har som ändamål att med hjälp av praktiskt arbete, samt av erhållna och insamlade
medel bedriva välgörande och humanitär verksamhet på en global nivå. Föreningen strävar att
underlätta säkra vägar in i icke-krigsdrabbade länder, bistå med hjälp av annan art för utsatta
människor och bidra med tid, kunskap och vilja för att skapa en så bra värld som möjligt.
Föreningen anser, att gränser kränker de rättigheter vi alla har på Jorden och att allas rätt till
lika villkor står högre än några andra skrivna lagar.

HEMORT
Föreningen har sin hemvist på Gotland, Sverige

MEDLEMSKAP
§1 Medlem i föreningen är den som genom sitt frivilliga arbete deltar i föreningens
verksamhet, samt har skrivit under och följer avtal om att göra detta.

§2 Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för
medlemmarna, har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter, ska följa
föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom
föreningen men har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning
av föreningen.

§3 Stödmedlem, kan vara person som genom ekonomiskt stöd eller annan likvärdig prestation
stöttar föreningen samt begär detta. En stödmedlem får offentligt uttrycka sitt stöd för och
engagemang i United Rescue Aid´s arbete. En stödmedlem har lov att använda föreningens
logga på publikt material, när syftet är att visa på detta stöd och engagemang, men inte i
sammanhang som kan påverka United Rescue Aid´s anseende.
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§4 Medlem/Stödmedlem som motarbetar United Rescue Aid´s målsättning och inriktning
eller medvetet bryter mot United Rescue Aid´s stadgar eller regler och därigenom skadar
United Rescue Aid´s verksamhet kan uteslutas av styrelsen i samband med ett ordinarie möte
eller vid ett extra påkallat möte gällande uteslutning. Vid uteslutning av medlem/stödmedlem
fordras alltid 2/3 majoritet av styrelsen. Ett uteslutningsbeslut skall meddelas den berörde
inom en vecka.
Utesluten medlem/stödmedlem kan ej överklaga uteslutningsbeslutet men kan ansöka om nytt
medlemskap hos United Rescue Aid tidigast 30 dagar från uteslutningsbeslutet.
Ansökan om förnyat medlemskap beslutas av styrelsen vid första kommande ordinarie möte.
Vid beslut gällande nytt medlemskap för tidigare medlem/stödmedlem fordras alltid 2/3
majoritet av styrelsen.

STYRELSEN
§5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall - inom ramen för dessa
stadgar - verka för föreningens framåtskridande och syfte samt tillvarata medlemmarnas
intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
- tillse att för föreningen bindande regler iakttas
- verkställa av årsmötet fattade beslut
- planera, leda och förvalta arbetet inom föreningen
- ansvara för och förvalta föreningens medel
- förbereda årsmötet.

§6 Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare, samt vice av dessa positioner samt
lämpligt antal suppleanter, vilket beslutas vid årsmötet. Styrelsen får aldrig bestå av ett så
stort antal medlemmar, att det blir opraktiskt att driva den dagliga verksamheten eller försenar
viktiga aktioner som främjar ändamålen.

§7 Styrelseledamöter väljs för 1 år åt gången, på årsmötet och av föreningens röstberättigade
medlemmar. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör, samt vice av dessa
positioner. Ordföranden äger sedan rätt att utse maximalt 3 suppleanter som ska ingå i
styrelsen. Dessa ska väljas baserat på lämplighet utifrån de då pågående projekt som planeras
och/eller drivs av föreningen. Utöver detta kan medlemmarna utse maximalt 3 ytterligare
suppleanter om detta beslutas med övervägande majoritet och dessa 3 representanter skiljer
sig från de redan fastställda styrelsemedlemmarna.

§8 Föreningens firma tecknas av ordföranden, eller om styrelsen så beslutar, av två utsedda
styrelseledamöter gemensamt eller av en av styrelsen särskilt utsedd person.

§9 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst 2/3 av antalet styrelseledamöter så
bestämmer. Styrelsen är beslutmässig om ordföranden deltar, samtliga ledamöter kallats till
sammanträdet och minst 3 av dem är närvarande.
Vid sammanträdet skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.
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§10 Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens
förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för
föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice
ordföranden in i ordförandens ställe. Skulle även vice ordföranden vara förhindrad att
representera föreningen, skall övrig styrelse besluta om vem av ledamöterna som kan
representera föreningen under den frånvaron.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
§11 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar kalenderår.
§12 Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

REVISION
§13 Revisor ska tillsättas när behov och ekonomiska medel för detta finns.
§14 Styrelsen skall tillhandahålla eventuella revisorer föreningens räkenskaper, årsmötesoch styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del
av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste
räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före
årsmötet.

MÖTEN
§15 Föreningen håller årsmöte i april varje år.
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för årsmöte och övriga möten.
Kallelse jämte dagordning för årsmötet kungörs senast 3 veckor före mötet av styrelsen
genom anslag på föreningens anslagstavla, eller likvärdig funktion.
Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för
medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

§16 Varje medlem som är närvarande har rösträtt på årsmötet.
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§17 Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande
på mötet.

§18 Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fastställande av dagordning
Val av sekreterare för mötet
Val av ordförande för mötet
Redogörelse för föregående års verksamhet
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste räkenskapsåret, när
det bli aktuellt.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av styrelse för det kommande året
Behandling av förslag som ankommit till eller väckts av styrelsen senast 3 veckor
innan mötet.
Övriga frågor.

Ett förslag som tags upp under punkten ”Övriga frågor” och som är av ”ekonomisk natur”
ska inte tas beslut på här, utan remitteras till ordinarie styrelsemöte. Skälet är att minska
risken att dåligt underbyggda beslut fattas.

EXTRA MÖTE
§19 Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.
Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast 7 dagar före mötet till
medlemmarna via mail.
Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

BESLUT, OMRÖSTNING
§20 Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.
Med undantag för det i §21 nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel
majoritet.
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om enhällig styrelse av
särskild anledning så begär.
Vid omröstning gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet.
Beslut bekräftas med klubbslag.

STADGEÄNDRING
§21 Endast årsmötet får ändra dessa stadgar. I sådant fall krävs enhälligt beslut av styrelsen,
samt 2/3 av röstberättigade samt närvarande medlemmar.
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UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
§22 Beslut om upplösning av föreningen måste beslutas på två medlemsmöten varav det ena
ska vara föreningens ordinarie årsmöte. För att föreningen ska kunna upplösas krävs minst 4/5
av antalet avgivna röster, samt att ordföranden biträder beslutet.
Efter reglerade skulder skall överskottet tillfalla Sao, eller annan då aktuell, samt likvärdig
organisation med samma syfte.

