
GIVEWATTS stadgar 2018-04-16 

Stadgar för den ideella föreningen GIVEWATTS, org nummer 802429-5498  

 

§ 1 Namn  

Föreningens namn är ”GIVEWATTS”.  

§ 2 Föreningens säte  

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. 

§ 3 Föreningens form  

Föreningen är en ideell förening.  

§ 4 Föreningens syfte  

GIVEWATTS uppdrag är att förse samhällen som lever i energifattigdom med ren 

och säker energi. Föreningens syfte är att samla in och förmedla finansiella resurser 

för att möjliggöra detta uppdrag. 

§ 5 Oberoende  

Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende.  

§ 6 Verksamhetsår  

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.  

§ 7 Medlemmar 
  
Medlemskap kan fås av den som är intresserad av att förverkliga föreningens syfte 
genom att antingen aktivt samla resurser till, eller passivt stödja verksamheten. 
Personen skall ha fyllt 18 år det verksamhetsår ansökan avser.  
 
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd 
medlem måste diskuteras på följande årsmöte då avstängd medlem har vädjorätt. 
Styrelsen samt årsmötet kan upphäva en avstängning. Medlemskapet upphör om 
medlem själv skriftligen uttrycker önskemål om utträde. 
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§ 8 Styrelsen 

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen och skall verka för föreningens 

utveckling. Styrelsen består av ordförande och minst 5 övriga ledamöter. Styrelsen 

utser inom sig sekreterare och kassör. 

Styrelsen utser en operativt ansvarig föreningsmedlem för föreningens 

bidragsansökningar, insamlingar, marknadsföring och ekonomiska redovisning. 

Styrelsen sitter årsvis och består av:  

Ordförande – som leder förhandlingar och är sammankallande inom styrelsen.  

Sekreterare – som handhar föreningens korrespondens och för protokoll vid 

sammanträden. 

Kassör – som ansvarar för bokföring och förvaltar alla föreningens kontanta medel. 

Kassören ansvarar också för medlemsregistret.   

Ledamöter och Suppleanter 

Övrigt arbete fördelas av styrelsen. Vid behov utses vice poster och andra ledamöter. 

Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Endast medlemmar i 

föreningen är valbara.  

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet styrelsemedlemmarna 

närvarande.  

§ 9 Valberedning 

När medlemsantalet överstiger 5 utses minst 2 valberedare på årsmötet som 

ansvarar för att föreslå styrelsen inför följande årsmöte. 

§ 10 Ordinarie årsmöte 

Ordinarie årsmöte skall hållas senast 31 maj. Styrelsen beslutar om tid och plats och 

meddelar föreningens medlemmar minst två veckor i förväg. Följande punkter skall 

alltid behandlas på årsmötet:  

1)  Mötets öppnande   

2)  Mötets behörighet   

3)  Val av årsmötets ordförande  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4)  Anmälan av årsmötets protokollförare. Utses av ordförande.   

5)  Val av justerare   

6)  Verksamhetsberättelse föregående år   

7)  Ekonomisk berättelse föregående år   

8)  Revisionsberättelse föregående år   

9)  Ansvarsfrihet för föregående års styrelse   

10)  Årets verksamhetsplan   

11)  Årets budget  

12)  Val av årets styrelse   

13)  Val av årets revisor   

14)  Val av årets valberedare   

15)  Övriga frågor   

16)  Mötets avslutande   

 

§ 11 Extra årsmöte 

Om en enkel majoritet av styrelsen önskar, revisor eller minst 50% av föreningens 

medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra 

årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att det skall vara giltigt måste 

föreningens medlemmar meddelas minst 2 veckor i förväg. På extra årsmöte kan 

endast de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.  

§ 12 Firmateckning  

Föreningens firma tecknas i förening av ordförande, sekreterare eller kassör. 

§ 13 Administrativa kostnader  

Föreningens ambition är att minimera administrativa kostnader för att uppnå maximal 

effekt på mottagarsidan med insamlade medel. 
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§ 14 Rösträtt 

Endast närvarande medlemmar har rösträtt på årsmötet. På styrelsemöten har 

endast närvarande ur styrelsen rösträtt. Varje person med rösträtt har en röst och 

nedlagda röster räknas ej. Ordförande har utslagsröst.  

§ 15 Stadgeändring  

Stadgar kan endast ändras på årsmötet. För att vara giltig måste ändringen antas 

med två tredjedelar (2/3) av antalet röster och stadgeändringen skall nämnas i 

kallelsen till årsmötet. I annat fall måste stadgan antas enhälligt.  

§ 16. Upplösning  

Vid beslut om föreningens upplösning skall minst tre fjärdedelar (3/4) av de 

närvarande vara eniga om på två (2) på varandra följande ordinarie sammanträden, 

varav ett årsmöte. Sammanträdena skall äga rum med minst två (2) månaders 

mellanrum. Kallelse till sådant möte skall utgå skriftligen minst en (1) månad före 

sammanträdet till samtliga medlemmar.  

Vid upplösning skall föreningens skulder betalas. Därefter skall föreningens tillgångar 

gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte.  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


