Stadgar för Momentum Sverige
•

1 Ändamål

1.1 Momentum Sveriges syfte är att driva samhällsutvecklingen i riktning mot
ekonomisk och social jämlikhet, jämställdhet och ekologisk hållbarhet. För att
åstadkomma detta vill vi bland annat:
1.2 Verka för en politisk dagordning och diskussion vilken prioriterar
motverkandet av de växande klyftorna, den bristande jämställdheten och de stora
ekologiska problem vi står inför.
1.3 Vara en rörelse där personer av olika politisk tillhörighet såväl ideologiskt som
organisatoriskt kan samlas och göra gemensam sak i de frågor inom vilka vi kan
enas.
1.4 Öka det politiska engagemanget, med engagemang från många människor kan
vi sätta press på folkvalda att ta de beslut som för sverige mot en mer hoppfull
framtid.
1.5 Verka som en gräsrotsrörelse med en hög grad av direktdemokrati,
medlemmar skall känna såväl delaktighet som inflytande i organisationen.
•

2 Värdegrund

2.1 Alla Momentum Sveriges medlemmar förväntas agera i enlighet med
föreningens värdegrund såväl inom som utanför verksamheten.
2.2 Medlemmar förväntas agera utifrån alla människors lika värde. Vi accepterar
inte rasism, förnedrande behandling, trakasserier m.m inom eller utanför
verksamheten.
2.3 Medlemmar förväntas inom Momentum Sverige verka för transparens,
deltagande, tillit och tolerans vid åsiktsskillnader.
•

3 Organisation

3.1 Momentum Sveriges struktureras organisatoriskt i ett förbund för hela Sverige
och lokalföreningar för mindre geografiska områden.

3.2 Beslut om lokalförening skall anslutas till eller avskiljas från Momentum
Sverige tas av förbundsstyrelsen. Överklagan av beslutet kan lyftas vid
nästkommande årsmöte av samtliga medlemmar i förbundet.
•

4 Namn och firma

4.1 Förbundets namn är Folkets Momentum Sverige, den engelska översättningen
är Momentum Sweden
4.2 Förbundets namn och firma tecknas av årsmötet, av förbundsstyrelsen och
efter uppdrag från förbundsstyrelsen.
•

5 Medlemskap

5.1 Medlemskap i Momentum Sverige är möjligt för var och en som delar
föreningens ändamål och värdegrund samt följer dess stadgar och betalar av
årsmötet fastställd medlemsavgift.
5.2 Medlemmar i Momentum Sverige uppmanas även ansluta sig som medlemmar
i en lokalförening om sådan finns på en för medlemmen närliggande ort.
Medlemskap i lokalföreningar är separat från och ej nödvändigt för medlemskap i
Momentum Sverige som nationell organisation.
5.3 Medlem som uppträder på ett sätt som står i strid med organisationens
stadgar eller värdegrund kan efter förslag från förbundsstyrelsen uteslutas av
årsmötet. Den medlem som föreslås uteslutas har rätt att yttra sig före beslut tas
om uteslutning.
5.4 Medlem som uppträder på ett sätt som står i strid med organisationens
stadgar eller värdegrund kan stängas av av förbundsstyrelsen. Avstängd medlem
behåller rösträtt och yttranderätt på årsmötet men saknar rätt att medverka i
övrig verksamhet inom Momentum Sverige. En avstängning kan överklagas vid
årsmötet.
•

6 Verksamhetsår och räkenskapsår

Momentum Sveriges verksamhetsår löper under perioden mellan två årsmöten.
Momentum Sveriges räkenskapsår löper mellan 1 januari och 31 december.
•

7 Årsmöte

7.1 Årsmötet är Momentum Sveriges högsta beslutande
organ. Rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt på årsmötet
har den som senast två veckor innan årsmötet är medlem i
Momentum Sverige och har verifierats som medlem.
•
•
•
•

Årsmöte ska hållas mellan 1 januari och 31 mars.
Kallelse till årsmöte ska utgå senast 5 veckor före
årsmötet.
Dagordning och handlingar ska tillgängliggöras
medlemmar senast två veckor före årsmötet.
Motioner och nomineringar ska ha inkommit till styrelsen senast tre
veckor före årsmötet

7.2 För att säkerställa att alla mötesdeltagare är en fysisk
person har endast verifierade medlemmar röst, yttrandeoch förslagsrätt på mötet. Verifikation sker antingen genom medlemskap i en
lokalförening eller av en person utsedd av förbundsstyrelsen. Lokalföreningar
ansvarar för att deras medlemmar verifieras vara fysiska personer.
Styrelsens ledamöter och ersättare under hela det föregående
och det innevarande räkenskapsåret har varken förslags- eller rösträtt under de
årsmötesärenden som avser verksamheten–ekonomin–revisionen–ansvarsfrihet
för det förra räkenskapsåret. De ska delta och svara på medlemmarnas frågor på
de punkterna.
7.3
Årsmötet ska behandla följande frågor.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Årsmötets behöriga utlysande.
Val av mötesordförande, mötessekreterare, två justerare
och minst två rösträknare.
Fastställande av röstlängd
Godkännande av dagordning.
Styrelsens verksamhetsberättelse.
Revisorernas revisionsberättelse.
Frågan om ansvarsfrihet.
Uteslutningsärenden
Verksamhetsplan
Förslag från styrelsen och inkomna motioner.
Val av styrelse
Val av revisorer
Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen
Fastställande av medlemsavgift

7.4 Val till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen väljs av årsmötet genom
omröstning. Alla medlemmar har rätt att nominera till ordförande, kassör och
övriga ledamöter i förbundsstyrelsen. Ordförande och kassör väljs särskilt.
•
•

•

Årsmötet beslutar hur många övriga ledamöter
som skall tillsättas.
Val av ordförande sker mellan de som nominerats
till ordförande, den person med flest röster får
posten.
Val av kassör sker mellan de som nominerats till
kassör, den person med flest röster får posten.

7.5 Stadgeändringar, uteslutningsärenden och upplösande
av föreningen kräver två tredjedelars majoritet för att
bifallas. Övriga beslut fattas med enkel majoritet. Vid
lika röstetal avgör lotten. Om nominerade saknas kan
kandidater nomineras på årsmötet.

•

8 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte sammankallas av styrelsen eller då minst en tredjedel av
föreningens medlemmar begärt detta. Kallelse, dagordning och handlingar till
extra föreningsmöte ska av styrelsen tillsändas medlemmarna inom två veckor
från det att dessa krav inkommit till styrelsen och senast två veckor före extra
föreningsmötet. Extra föreningsmöte kan endast behandla de frågor som framgår
av kallelsen.
•

9 Valberedning

9.1 Valberedningens uppgift är att säkerställa ett brett underlag av kandidater för
de direktval som sker vid årsmötet. Särskilt skall valberedningen säkerställa att det
finns kandidater till ordförande, revisor, revisorsersättare, revisor och
revisorsersättare, med lämpliga kunskaper för dessa uppdrag. Valberedningen ska
sträva efter en representativ och jämställd fördelning av de kandidater
valberedningen nominerar. Valberedningens nomineringar avses inte ha en
särställning eller företräde gentemot övriga medlemmars nomineringar.
9.2 Årsmötet väljer en valberedning om minst 3 ledamöter, varav en väljs som
ordförande.

9.3 Ordförande i valberedningen har utslagsröst vid lika röstetal.
9.4 Valberedningen ska nominera kandidater till ordförande, styrelseledamot,
kassör, revisor, revisorsersättare.
9.5 Valberedningen ska föreslå årsmötet hur många platser för övriga ledamöter
som skall finnas i förbundsstyrelsen.
•

10 Förbundsstyrelse

10.1 Förbundsstyrelsen är mellan årsmöten förbundets högst beslutande organ
och leder förbundet i enlighet med stadgar och övriga beslut av årsmötet.
Förbundsstyrelsen är ansvarig inför årsmötet.
Förbundsstyrelsen skall till årsmötet avge skrivelser med:
•
•
•
•

Berättelse över förbundets gångna verksamhet under gångna verksamhetsår
Berättelse över förbundets ekonomiska förvaltning under gångna
verksamhetsår
Utlåtande över inkomna motioner
Förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

10.2 Förbundsstyrelsens sammansättning. Förbundsstyrelsen skall bestå av
ordförande, kassör samt mellan 9 och 15 övriga ledamöter.
•

11 Revision

11.1 Årsmötet väljer minst en ordinarie revisor och minst en ersättare. Ersättarna
inträder i den ordning som beslutas av årsmötet. Vid val av flera revisorer ska en
sammankallande väljas av årsmötet.
11.2 Revisorerna skall
•
•
•

granska styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning;
genomföra revision av räkenskaperna;
avge revisionsberättelse till årsmötet.

11.3 Styrelsen ska vara revisorerna behjälplig. Revision ska äga rum efter varje
räkenskapsår och närhelst revisorerna finner lämpligt.
11.4 Revisor skall ange en rekommendation till årsmötet rörande om ansvarsfrihet
skall beviljas.

•

12 Stadgetolkning och stadgeändring

Tvister rörande tolkning och tillämpning av dessa stadgar hänskjuts till ett
stadgetolkande råd, som består av ordförande och revisorer. Vid lika röstetal har
sammankallande revisor utslagsröst.
•

13 Upplösning av förbundet

Upplösning av förbundet sker efter beslut på årsmöte med två tredjedelars
majoritet. I kallelsen till mötet måste anges att frågan ska behandlas.

