Fempowerments årsmöte 2021

Under 2§ saknas information om vilken typ av stödverksamhet Fempowerment erbjuder. I dagsläget
står det endast att föreningen erbjuder ”intern utbildning av blivande jourvolontärer samt extern
utbildning och föreläsningsverksamhet”, och bedriver ”opinionsbildande arbete”. Föreningen
erbjuder stöd och juridisk rådgivning på olika språk till stödsökande via en rikstäckande stödtelefon
samt en stödchatt. Vidare bedriver föreningen i första hand opinionsbildande arbete med
utgångspunkt i det egna verksamhetsområdet våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor.
Beskrivningen av föreningens uppgifter bör därför kompletteras och justeras under 2§.
I stadgarna saknas även information om de olika formerna av medlemskap som Fempowerment
erbjuder. Fempowerment har i dagsläget två olika typer av medlemmar. Dels de medlemmar som vill
vara aktiva volontärer, dels finns även andra mer passiva medlemmar. Här kan finnas skäl till att
öppna upp för ytterligare en form av medlemskap, ett för stödmedlemmar. Således bör man tillåta
ett stödmedlemskap för andra juridiska personer som vill stötta Fempowerment ekonomiskt,
exempelvis företag, andra organisationer eller män.
Beskrivningen av föreningens olika medlemskap bör därför kompletteras med ett fastställande av
medlemskap i form av stödmedlemmar samt deras rättigheter och skyldigheter.
Sammanfattningsvis avser denna proposition förslag om följande punkter i Fempowerments stadga:
2 § Uppgifter
8 § Medlemskap
9 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Med ovanstående förklaring föreslår därmed styrelsen att årsmötet beslutar:
-

att anta styrelsens förslag om ändring av stadgarna 2 §, 8 § och 9 § i enlighet med
nedanstående skrivning.

Stadgarnas nuvarande lydelse

Föreslagen ändring

2 § Uppgifter
Fempowerment skall
. Erbjuda intern utbildning av blivande
jourvolontärer samt extern utbildning och
föreläsningsverksamhet på uppdrag av
utomstående.
. Bedriva opinionsbildande arbete om den
rådande könsmaktsordningen ur ett
feministiskt perspektiv och ur ett
etnicitetsperspektiv.

2 § Uppgifter
Fempowerment skall
. Bedriva en stödverksamhet som
tillhandahåller stödresurser på flertalet språk
till våldsutsatta och stödsökande tjejer, kvinnor
och ickebinära.
. Erbjuda intern utbildning av blivande
volontärer samt extern utbildning och
föreläsningsverksamhet på uppdrag av
utomstående.
. Bedriva opinionsbildande arbete om
organisationens verksamhetsområde våld i nära
relation utifrån ett intersektionellt perspektiv.

8 § Medlemskap
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Förening är öppen för alla kvinnor och
ickebinära som delar föreningens målsättning
samt betalar årlig medlemsavgift.
Medlem skall följa föreningens stadgar och
föreskrifter. Medlem som inte följer
föreningens stadgar eller motverkar
föreningens mål kan av styrelsen uteslutas efter
skriftlig delgivning. Därvid skall angivas de skäl
på vilka beslutet är grundat. Eventuellt besvär
skall ha inkommit senast vid nästkommande
ordinarie årsmöte.
9 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
. har rätt att delta i sammankomster som
anordnas för medlemmarna.
. har rätt till information om föreningens
angelägenheter.
. skall följa föreningens stadgar samt beslut som
fattats av föreningens beslutsorgan.
. har inte rätt till del av föreningens behållning
eller egendom vid upplösning av föreningen.
. skall betala medlemsavgift samt eventuellt
övriga avgifter som beslutats av föreningen.

8 § Medlemskap
Medlem:
Föreningen är öppen för alla kvinnor och
ickebinära som delar föreningens målsättning
samt betalar årlig medlemsavgift.
Medlem skall följa föreningens stadgar och
föreskrifter. Medlem som inte följer
föreningens stadgar eller motverkar
föreningens mål kan av styrelsen uteslutas efter
skriftlig delgivning. Därvid skall angivas de skäl
på vilka beslutet är grundat. Eventuellt besvär
skall ha inkommit senast vid nästkommande
ordinarie årsmöte.
Stödmedlem:
Den som vill stödja Fempowerments
verksamhet kan bli stödmedlem. En
stödmedlem kan vara en enskild person, en
organisation eller ett företag som ställer sig
bakom Fempowerments verksamhet och
sympatiserar med föreningens ändamål.
Stödmedlemskapet anses träda i kraft då
stödmedlemsavgiften betalats och när ansökan
om stödmedlemskapet har tagits emot.
Ansökan om medlemskap eller
stödmedlemskap får avslås av styrelsen, om det
kan antas att den sökande kommer att
motarbeta och/eller skada föreningen, eller om
den sökande inte ställer sig bakom föreningens
värdegrund.
9 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem:
. har rätt att delta i sammankomster som
anordnas för medlemmarna.
. har rätt till information om föreningens
angelägenheter.
. skall följa föreningens stadgar samt beslut som
fattats av föreningens beslutsorgan.
. har inte rätt till del av föreningens behållning
eller egendom vid upplösning av föreningen.
. skall betala medlemsavgift samt eventuellt
övriga avgifter som beslutats av föreningen.
Stödmedlem:
. har rätt att delta i sammankomster som
anordnas för stödmedlemmar.
. är inte valbar till förtroendevalda poster inom
föreningen och har ingen förslags- eller rösträtt.
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. har inte rätt till att ta del av föreningens
behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen.
. skall betala stödmedlemsavgift som beslutats
av föreningen.

