Stadgar
för Shia – Solidarity  Human Rights  Inclusion  Accessibility
antagna vid extra årsstämma 26 februari 2008 samt vid ordinarie
årsstämma 25 april 2008. Reviderade vid årsmöte den 24 april 2009
och vid årsmöte den 27 april 2010.

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Shia – Solidarity, Human Rights, Inclusion,
Accessibility.
Den svenska underrubriken är Svenska Handikapporganisationers
Internationella utvecklingssamarbete.
Den engelska underrubriken är Swedish Organisations’ of Persons´
with disabilities International Development Cooperation Association.

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen, som är en allmännyttig ideell förening, har till ändamål:
 att stödja medlemsorganisationernas utvecklingssamarbete
 att förbättra möjligheterna för människor med funktionsnedsättning
att bilda och utveckla egna organisationer
 att genom opinionsbildnings- och påverkansarbete delge nationella
och internationella organ sina erfarenheter och kunskaper.

§ 3 Föreningens organ och säte
Föreningens organ är:
 Årsmötet
 Styrelsen
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Föreningen och dess styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 4 Medlemskap
Riksomfattande handikapporganisationer som vill främja föreningens
syfte och som enligt styrelsens bedömning kommer att bedriva
verksamhet i överensstämmelse med Shias ändamål enligt paragraf 2
kan erhålla medlemskap i Shia.
Ansökan om medlemskap skall sändas till kansliet senast den 1
februari det år under vilket medlemskap söks.
Beslut om medlemskap fattas av ordinarie årsmöte på förslag av
styrelsen.

§ 5 Utträde – Uteslutning
En medlemsorganisation kan begära utträde ur föreningen. Ansökan
om utträde behandlas av styrelsen och rapporteras till årsmötet.
Ansökan om utträde skall insändas till kansliet senast den 1 februari
det år under vilket utträde söks.
Medlemsorganisation som bryter mot dessa stadgar eller på annat sätt
uppenbarligen skadar föreningen kan varnas och uteslutas. Beslut om
uteslutning fattas av årsmötet på förslag av styrelsen.

§ 6 Ordinarie årsmöte
Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ hålls årligen
före den 29 april.
Varje medlemsorganisation äger rätt att utse en röstberättigad
representant till årsmötet
Styrelsens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt vid årsmötet.
Styrelsens ordförande har rösträtt vid årsmötet, och vid lika röstetal
gäller den mening som styrelsens ordförande företräder. Styrelsens
ordförande har inte rösträtt vid fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske senast åtta veckor i förväg.
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Årsmöteshandlingarna skall skickas ut senast tre veckor före årsmötet.
Motion till årsmötet kan lämnas av medlemsorganisationerna. Motion
som skall behandlas på ordinarie årsmöte insänds till kansliet senast
den 1 februari. Motion med styrelsens yttrande sänds tillsammans med
handlingar till årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Årsmötet öppnas
Fastställande av röstlängd
Fastställande av dagordning
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse samt
årsredovisning
Revisorernas berättelse
Fastställande av årsredovisning samt styrelsens förslag till
resultatdisposition
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Behandling av i stadgeenlig tid inkomna motioner
Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
Beslut om medlemskap i föreningen
Beslut om medlemsavgift till föreningen
Beslut om övergripande verksamhetsplan
Val av ordförande och sex ledamöter i styrelsen för en tid av
två år:
Vid årsmötet år ett väljs ordföranden och tre ledamöter. Vid
årsmötet år två väljs tre ledamöter
Val av två revisorer och suppleanter för dessa. En ordinarie och
en suppleant skall vara auktoriserade revisorer
Val av valberedning bestående av tre ledamöter, varav en utses till
sammankallande
Årsmötets avslutning

§ 7 Extra årsmöte
För behandling av visst ärende kan extra årsmöte hållas då styrelsen
finner det nödvändigt eller minst en tredjedel av
medlemsorganisationerna eller revisorerna skriftligen så begär.
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Kallelse till extra årsmöte skall ske senast fyra veckor innan mötet,
tillsammans med handlingarna i det ärende som föranlett mötets
sammankallande.
Styrelsen skall avge yttrande över ärende som skall behandlas vid
extra årsmöte.

§ 8 Omröstning vid årsmöte
Beslut vid årsmöte och extra årsmöte fattas genom öppen omröstning
och med enkel majoritet om inte annat anges i dessa stadgar. Om en
röstberättigad så begär genomförs rösträkning, som sker genom
namnupprop, eller på annat likvärdigt och jämlikt sätt.
Vid årsmöte och extra årsmöte kan sluten omröstning endast ske vid
personval och om någon röstberättigad så begär. Sluten omröstning
sker med valsedlar vilka skall vara tillgängliga för alla röstberättigade
representanter.
Styrelsens ordförande har rösträtt vid årsmötet förutom vid fråga om
styrelsens ansvarsfrihet.
Vid årsmöte och extra årsmöte gäller att styrelsens ordföranden har
utslagsröst vid lika röstetal. Vid personval avgör lotten.
Endast vid omröstningen närvarande röstberättigade har rösträtt.

§ 9 Styrelsen
Mellan föreningens årsmöten beslutas föreningens angelägenheter av
en styrelse som består av sju ledamöter. Ordföranden är en av
ledamöterna.
Valbara till styrelsen är enskilda medlemmar i
medlemsorganisationerna.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är
närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden
företräder.
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Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras över fattade beslut.

§ 10 Föreningens firma
Föreningens firma tecknas av två personer i förening. Styrelsen
fastställer vilka personer som äger teckningsrätt.

§ 11 Föreningens räkenskaper och revision
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari –
31 december. Styrelsens årsredovisning skall senast den 1 april
överlämnas till föreningens revisorer.

§ 12 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet. För att beslutet
skall vara giltigt krävs att det biträds av två tredjedelar av de
röstberättigade representanterna.

§ 13 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning skall fattas av årsmötet. Beslutet är
giltigt om samtliga röstande biträder förslaget eller om beslutet fattas
av två på varandra följande möten, varav det ena skall vara ordinarie
årsmötet. En tidsperiod om minst tre månader måste förflyta mellan
mötena. Vid vardera mötet skall beslutet ha biträtts av minst tre
fjärdedelar av de röstande.
Om beslut fattas om föreningens upplösning skall föreningens då
befintliga tillgångar anslås till sådant ändamål enligt paragraf 2 som
årsmötet bestämmer eller tillfalla organisationer utan vinstsyfte eller
myndigheter som bedriver utvecklingsprojekt för människor med
funktionsnedsättning i utvecklingsländer.
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