Svenska Afghanistankommittens stadgar
Antagna av årsmötet 2021-05-29

§1

Syfte

1.1

Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är
namnet Swedish Committee for Afghanistan (SCA).
Svenska Afghanistankommittén har till syfte
a) att stödja Afghanistans nationella självständighet,
b) att bedriva utvecklingssamarbete i Afghanistan för att främja demokratisk, ekonomisk och
social utveckling i landet,
c) att bedriva insamlingsverksamhet för att erhålla medel till SAK:s biståndsverksamhet,
d) att sprida kunskap om förhållandena i Afghanistan och om SAKs biståndsverksamhet, samt
bilda opinion för att därigenom främja solidariteten med dess folk.

1.2

§2

Status och värdegrund

2.1

Svenska Afghanistankommittén är fristående från politiska och religiösa organisationer såväl i
Sverige som i andra länder.
Svenska Afghanistankommitténs verksamhet grundar sig på alla människors lika värde samt
organisationens kärnvärden:
Lyhördhet: Vi arbetar tillsammans med målgrupper i Afghanistan för att möta deras behov
och legitima krav i ett respektfullt samarbete med tonvikt på lokalt ägarskap.
Opartiskhet: Vi tar inte ställning i konflikter och är opartiska när det gäller sociala, etniska
och partipolitiska intressen, och värnar samtidigt vår skyldighet att vara inkluderande och
icke‐diskriminerande
Jämlikhet: Vi främjar lika möjligheter och underlättar lika tillgång till resurser för alla
medborgare, med särskilt fokus på rättigheter för kvinnor, barn och unga, samt människor
med funktionsnedsättning
Social rättvisa: Vi strävar efter att vara rättvisa mot alla vi arbetar med. Samtidigt som SAK
arbetar med att tillförsäkra alla människor deras rättigheter, erkänns också att kön, individuell
förmåga och identitet ger upphov till olika behov och intressen
Integritet: Vi är trogna vårt uppdrag, är ärliga och öppna i allt vad vi gör och säger,
upprätthåller en anda av öppenhet och gemenskap med intressenter, och är alltid beredda på
att stå till svars för våra handlingar

2.2

§3

Medlemskap

3.1

Medlem kan var och en bli som stödjer Svenska Afghanistankommitténs syfte och värderingar
enligt §1-2 och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften bestäms av årsmötet.

3.2

Organisation som stödjer SAKs syfte enligt §1 kan lösa medlemskap genom att betala
medlemsavgiften och utse namngiven person som representant.

3.3

Alla medlemmar i Sverige ska tillhöra en lokalförening. Lokalförenings bildande och
geografiska omfattning ska godkännas av föreningsstyrelsen.

3.4

Föreningsstyrelsen kan utesluta medlem som genom sitt handlande gravt bryter mot SAKs syfte
och värderingar enligt §§ 1-2. Föreningsstyrelsen kan upplösa lokalförening vars verksamhet är
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oförenlig med SAKs syfte och värderingar enligt §§ 1-2
3.5

Föreningsstyrelsens beslut om uteslutning eller upplösning ska fattas med två tredjedels (2/3)
majoritet. Beslut om uteslutning eller upplösning gäller med omedelbar verkan. Medlem som
uteslutits, eller lokalförening som upplösts, ska omgående informeras skriftligen och har rätt
att överklaga beslutet senast en månad efter styrelsens beslut.
Ett överklagande av beslut om uteslutning eller upplösning behandlas av nästkommande
årsmöte som kan besluta att upphäva styrelsens beslut. För årsmötets beslut i sådant fall gäller
kvalificerad majoritet.

3.6

För återinträde i föreningen efter uteslutning enligt punkt 3.4 krävs prövning av
föreningsstyrelsen. Föreningsstyrelsen kan godkänna återinträde efter beslut med enkel
majoritet.

3.7

Medlem som vill avsluta sitt medlemskap ska meddela detta till SAKs kansli. Medlem som
inte betalat medlemsavgift senast den 31 december det år avgiften avser är inte längre att
betrakta som medlem i Svenska Afghanistankommittén.

§4

Årsmöte

4.1

Årsmötet, som är Svenska Afghanistankommitténs högsta beslutande organ, ska normalt samlas
varje år före maj månads utgång. Tid och plats bestämmer föreningsstyrelsen.
Mötesförhandlingarna hålls på svenska. Beslutsunderlag, utom för styrande dokument, skrivs
enbart på svenska.

4.2

Kallelse ska sändas till medlemmarna senast tio veckor före årsmötet. Senast fyra veckor före
årsmötet ska följande handlingar sändas till medlemmarna och lokalföreningarna och
publiceras på föreningens hemsida, sak.se:
-

Dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Revisorernas berättelser
Motioner med föreningsstyrelsens yttrande
Föreningsstyrelsens förslag
Valberedningens förslag.

4.3

Medlem, liksom lokalförening, har rätt att lämna motion till årsmötet och att nominera personer
till förtroendeuppdrag. Motion ska vara föreningsstyrelsen tillhanda senast åtta veckor före
årsmötet. Nomineringar ska för att behandlas av valberedningen vara valberedningen tillhanda
senast den 1 mars.

4.4

Varje medlem har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Rösträtt har medlem som varit medlem i
minst ett år vid tidpunkten för årsmötet och som erlagt medlemsavgift föregående och pågående
verksamhetsår.
Medlem ska anmäla sitt deltagande i årsmöte senast åtta veckor innan årsmötet.
Medlem som är bosatt i Sverige och som anmält sig till årsmöte har rätt till rese- och
boendekostnader för deltagande i årsmötet.

4.5

Varje medlem kan väljas till ledamot i föreningsstyrelsen eller annan förtroendepost. Medlem som
är anställd av SAK kan inte inneha central förtroendepost inom föreningen. Ledamot eller
suppleant i föreningsstyrelsen har inte rösträtt på årsmötet.

4.6

Årsmöte leds av presidium som årsmötet väljer. För att kunna fatta beslut måste minst 25
medlemmar med rösträtt vara närvarande. Röstning sker öppet om inte sluten omröstning
begärs. Alla ärenden där inte annat särskilt stadgas avgörs med enkel majoritet. Vid personval
måste den nominerade erhålla minst hälften av de berättigade rösterna för att bli vald. Vid lika
röstetal avgör lotten. Valsedel med fler eller färre namn än valet gäller är ogiltig.
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Vid årsmötet förs protokoll som justeras av ordföranden och två personer som årsmötet väljer.
Justerat protokoll ska sändas till lokalföreningarna och publiceras på föreningens hemsida,
sak.se, snarast möjligt, dock senast åtta veckor efter årsmötet.
4.7

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav ordföranden väljs särskilt. Den förbereder
årsmötets stadgeenliga val med undantag av val till valberedningen.
Ledamot som på årsmötet lämnar föreningsstyrelsen kan inte väljas till valberedningen.
Ledamöter i valberedningen kan inte föreslå sig själva.
Valberedningen arbetar från det datum den väljs fram till och under nästa ordinarie
årsmöte. Medlem liksom har rätt att till valberedningen föreslå kandidater till val.
Vid årsmötet ska valberedningen lämna förslag på ledamöter, föreningsrevisorer och
deras suppleanter. Föreslagen kandidat ska ha accepterat nomineringen.
Valberedningen ska ha säkerställt att föreslagen kandidat inte befinner sig i konkurs,
har betalningsanmärkning eller är belagd med näringsförbud. Minst hälften av
styrelseledamöterna ska vara bosatta inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.
Minst en av styrelseledamöterna, som på organisationens vägnar kan ta emot
delgivning, ska vara bosatt i Sverige.
Nomineringstiden upphör vid den tidpunkt pågående årsmöte beslutar.

4.8

Förslag till sammansättning av valberedning ska beredas av en valberedningskommitté som
utses av årsmötet. Valberedningskommittén ska bestå av tre ledamöter, varav minst två som
tidigare haft uppdrag i föreningen som ledamot eller suppleant i valberedning, styrelse eller
som föreningsrevisor.

4.9

Årsmötets dagordning måste minst omfatta följande punkter:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

Upprättande av röstlängd
Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Godkännande av dagordningen
Mötesordning samt val av valberedningskommitté
Senaste klockslag för nominering till styrelsen
Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden justerar årsmötets
protokoll
Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse med ekonomiska redovisningar samt
revisorernas berättelser
Fastställande av resultat- och balansräkningar
Ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen för verksamhetsåret
Motioner
Föreningsstyrelsens förslag
Medlemsavgiften kommande verksamhetsår
Ev. ändringar i SAKs policy- och strategidokument
Val av styrelse:
a) Val av ordförande eller vice ordförande på två år
b) Val av fyra eller tre övriga ledamöter på två år
c) Val av två suppleanter på ett år
Val av två ordinarie föreningsrevisorer och deras suppleanter för ett år
Fastställande av upphandling av auktoriserad revisor
Val av ansvarig utgivare för Afghanistan-Nytt
Valberedning
a) Fastställande av riktlinjer för valberedningens arbete
b) Val av valberedningens ordförande samt fyra övriga ledamöter.

4.10. Extra årsmöte hålls när minst en tredjedel av lokalföreningarna eller minst en tiondel av SAKs
medlemmar begär det. Föreningsstyrelsen kan med enkel majoritet på eget initiativ kalla till extra
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årsmöte. Även organisationens revisorer kan kalla till extra årsmöte om de starkt överväger att
inte rekommendera ansvarsfrihet för styrelsen.
Föreningsstyrelsen skall skicka ut kallelse till medlemmarna och lokalföreningarna senast två
veckor efter att extra årsmöte har begärts enligt ovan och senast fyra veckor före mötet. Medlem
ska anmäla sitt deltagande i årsmöte senast tre veckor innan årsmötet.
Extra årsmöte kan endast behandla de frågor som föranlett dess sammankallande. Är det fråga
om personval ska nomineringar för att behandlas av valberedningen vara valberedningen
tillhanda senast tre veckor före det extra årsmötet.
Dagordning och övriga handlingar sänds till lokalföreningarna och medlemmarna senast två
veckor före det extra årsmötet. Justerat protokoll ska sändas till lokalföreningar och medlemmar
senast åtta veckor efter mötet.

§5

Föreningsstyrelse och arbetsutskott

5.1

Föreningsstyrelsen består av nio ordinarie ledamöter valda av årsmötet för en tid av två år samt
två suppleanter valda av årsmötet för ett år.
Årsmötet beslutar i vilken ordning dessa träder in som röstberättigade vid ordinarie ledamots
frånvaro.
Avgår ledamot under sin mandatperiod när minst ett år återstår ska fyllnadsval äga rum vid
nästkommande årsmöte.

5.2

Ordföranden bestämmer tid och plats för sammanträde. Kallelse och föredragningslista ska
sändas senast tio dagar före sammanträdet. Beslutsunderlag ska vara ledamöterna tillhanda senast
en vecka före mötet. Även suppleanterna kallas till styrelsens möten och har rätt att närvara, yttra
sig och lägga förslag. Vid en ordinarie ledamots frånvaro träder en suppleant in som ledamot med
rösträtt.
Föreningsstyrelsen ska sammanträda minst sex gånger om året. Sammanträdet leds av
ordföranden eller vice ordföranden. Vid sammanträdet förs protokoll, med motivering av viktiga
beslut, som justeras av sammanträdets ordförande och en ledamot som styrelsen utser. Styrelsen
ska upprätta en skriftlig arbetsordning.
Föreningsstyrelsen är beslutför när fem röstberättigade ledamöter, bland dem ordföranden eller
vice ordföranden, är närvarande. Som föreningsstyrelsens beslut gäller den mening som de
flesta förenar sig om. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

5.3

Föreningsstyrelsen kan utse inom sig ett arbetsutskott. En särskild delegationsordning kan
utfärdas för utskottet. Beslut fattas med enkel majoritet. För beslutsmässighet måste en majoritet
av ledamöterna vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Föreningsstyrelsen kan till sitt stöd utse andra utskott och ska samtidigt utfärda instruktioner för
utskotten.
Föreningsstyrelsen och utskott har rätt att till sig inbjuda särskild person att delta i styrelsens
sammanträden eller för behandling av visst ärende. Sådan person har yttrande- och
förslagsrätt.

5.4

Föreningsstyrelsen är SAKs högsta beslutande organ mellan årsmötena och ska
a) verkställa årsmötets beslut
b) verka för SAKs utveckling i enlighet med dessa stadgar och årsmötets beslut
c) besluta om budget och verksamhetsplan samt övergripande ansvara för
föreningsverksamheten i Sverige och utvecklingssamarbetet i Afghanistan
d) besluta vilka som tecknar föreningens firma
e) i samverkan med lokalföreningarna ta initiativ till utveckling av SAKs regionala och lokala
arbete
f) besluta om rekrytering och anställning av generalsekreterare, som leder föreningens samtliga
löpande verksamheter och rapporterar till och ansvarar inför styrelsen.
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5.5

Enskild medlem och lokalförening har rätt att väcka förslag till föreningsstyrelsen, som har
skyldighet att behandla väckta frågor.

5.6

Uppdragen som ledamot eller suppleant i styrelsen, liksom som föreningsrevisor, är inte
arvoderade. I undantagsfall, vid tidsbegränsade uppdrag utöver vad som kan förväntas inom
ramen för det vanliga styrelsearbetet, kan ersättning utgå för förlorad arbetsinkomst. Detta skall i
så fall beslutas av styrelsen.

§6 Revision
6.1

Svenska Afghanistankommitténs verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

6.2

SAK:s verksamhet ska granskas av två av årsmötet valda föreningsrevisorer.
SAKs alla räkenskaper och bokslut ska granskas av en eller flera auktoriserade revisorer.
Upphandling av dessa fastställs av årsmötet.

6.3

Såväl föreningsrevisorer som auktoriserad revisor ska avge revisionsberättelse, som med tilleller avstyrkan av ansvarsfrihet tillställs årsmötet.

6.4

Revisorerna ska underrättas om föreningsstyrelsens sammanträden och vid årsmötet ska
föreningsrevisor föredra revisionsberättelserna. SAKs årsredovisning ska ställas till
revisorernas förfogande senast sex veckor före ordinarie årsmöte. Revisorerna har rätt
att, närhelst de önskar, ta del av alla SAKs handlingar.

6.5

Vid årsmöte och extra årsmöte har revisor närvaro- och yttranderätt.

§7 Lokalförening
7.1
7.2

7.3

Lokalföreningens namn och geografiska område fastställs av föreningsstyrelsen i samråd med
lokalföreningen.
Lokalföreningens uppgift är att i enlighet med stadgar och den av SAKs årsmöte fastställda
inriktningen
- informera om Afghanistan och om SAKs verksamhet samt deltaga i SAKs opinionsbildande
arbete
- samla in medel till biståndsverksamheten
- rekrytera medlemmar
- erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap
- uppmuntra till deltagande i föreningens årsmöte och förbereda sådant deltagande
Lokalförenings årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Lokalföreningens styrelse ska kalla
medlemmarna inom sitt område till lokalföreningens årsmöte minst två veckor i förväg.
Dagordning och övriga handlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor
före årsmötet.
Medlem har rätt att lämna in motion till eller på årsmötet.
Rösträtt har lokalföreningens alla medlemmar. Styrelseledamot har inte rösträtt i fråga om
styrelsens förvaltning, beviljande av ansvarsfrihet och vid val av revisor.

7.4

Lokalföreningens årsmöte måste minst omfatta följande punkter
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomiska redovisningar samt revisorernas
berättelser
ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret
fastställa verksamhetsplan och budget
motioner
styrelsens förslag
val av ordförande och minst två övriga ledamöter, revisor och dennes suppleant.
förberedelser inför och deltagande i föreningens årsmöte
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Efter lokalföreningens årsmöte ska kopior av årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse,
ekonomisk berättelse och revisionsberättelse tillställas SAK:s kansli.
Lokalförening som inte genomfört årsmöte och tillställt kansliet årsmöteshandlingar enligt ovan
inom stadgeenlig tid, dock senast april månads utgång, betraktas som vilande.
7.5

Lokalförening kan upplösas efter beslut av minst tre fjärdedelar (3/4) av de röstande vid
ordinarie årsmöte samt att ett extra årsmöte inom tre månader åter fattar ett sådant beslut. Frågan
om upplösning kan endast behandlas om den tillkännagivits i till alla medlemmar utsänd kallelse.
Om all verksamhet i en lokalförening upphört och två årsmöten i följd inte har hållits kan
föreningsstyrelsen besluta om nedläggning, eftersom ett nedläggningsförfarande enligt
ovan då inte går att genomföra.
Om lokalförening upplöses tillfaller dess tillgångar SAK. Föreningsstyrelsen avgör vilken
lokalförening kvarvarande medlemmar ska tillhöra i fortsättningen.

7.6

Medlemmar kan efter styrelsens godkännande bilda grupp för särskild fråga eller område inom
föreningens verksamhetsområde, representera föreningen i frågan eller området, samt begära
särskilt stöd eller finansiering. Förslag till styrelsen om bildande av sådan grupp ska innehålla
uppgift om syfte, inriktning och sammankallande. Grupp ska löpande hålla styrelsen informerad
om sina aktiviteter. Styrelsen kan också ta initiativ till bildande av sådan grupp under samma
villkor.

§8 Stadgeändringar och Svenska Afghanistankommitténs upplösning
8.1

Ändring av SAKs stadgar beslutas av årsmöte, som även fastställer den tidpunkt då ändringen ska
träda i kraft. Årsmötet kan endast behandla sådana stadgefrågor som i sak aktualiserats i motioner
eller i föreningsstyrelsens förslag. För beslut krävs två tredjedels majoritet.
Dock fordras vid beslut om ändring av §1 och §2 enhälligt beslut på ordinarie årsmöte eller minst
två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten med minst tre månaders mellanrum
och där ett av årsmötena ska vara ordinarie årsmöte.
Medlemmars förslag till ändring av SAKs stadgar ska vara föreningsstyrelsen tillhanda åtta
veckor före årsmötet och ska med föreningsstyrelsens yttrande sändas till lokalföreningar och
publiceras på föreningens hemsida, sak.se, senast fyra veckor före årsmötet.

8.2

Beslut om upplösning av SAK fattas av årsmöte med fyra femtedelars (4/5) majoritet samt att ett
extra årsmöte inom tre månader åter fattar sådant beslut.

8.3

I det fall SAK upplöses ska ev. tillgodohavanden tillfalla annan frivilligorganisation som arbetar
utan vinstsyfte med liknande verksamhet i Afghanistan.
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