
      Stadgar för  
   Freezonen, Kvinno,- Tjej- och Brottsofferjour org.848001-1843 
    antogs 1991/02/20 reviderad vid årsmöte 2012/2/15, 2014/2/10, 2015/2/25, 2020/4/24  

§1. Föreningens namn 
Föreningens namn är Freezonen, Kvinno-,Tjej- och Brottsofferjour  

§2 Föreningens ändamål och verksamhet   
Föreningen bedriver rådgivning, hjälp och stödverksamhet till våldsutsatta individer oavsett 
könstillhörighet. Vårt fokus är på våld mot kvinnor och flickor och särskilt utsatta grupper som 
drabbas av våld i nära relationer och hedersvåld och andra typer av trakasserier. Föreningen 
bedriver opinionsbildning och påverkansarbete med särskilt fokus på frågor om mäns våld mot 
kvinnor och deras barn. Föreningen ingår i riksförbunden BOJ och Unizon.  

Föreningen sprider kunskap om och arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld och brott .   

§3 Föreningens verksamhet  
Föreningen är en demokratisk, religiöst och partipolitiskt obunden organisation som har till 
uppgift att verka för ett jämställt samhälle fritt från våld. Föreningen är en kombinerad brottsof-
fer-, kvinno- och tjejjour.  Föreningens verksamhet består av att hjälpa och stötta våldsutsatta och 
verka för ett jämställt samhälle fritt från våld. Arbetet utförs av volontärer och anställda.   
Föreningen arbetar genom: 
-Att ge stöd och råd till utsatta via fysiska och digitala möten 
-Att verka för jämställdhet och alla människors lika värde  
-Att bedriva opinionsbildning och påverkansarbete med särskilt fokus på frågor om mäns våld 
mot kvinnor och deras barn 
-Att ge information via föreläsningar, workshops och andra arrangemang 
-Att bistå med stöd åt såväl brottsoffer som vittnen  
-Att verka för brottsförebyggande åtgärder  

§ 4 Medlemskap i föreningen 
Medlemskap gäller för enskilda personer som erlagt fastställd medlemsavgift    
senast den 31/12 året innan årsmötet för att ha rösträtt. Företag och organisationer som erlagt 
fastställd medlemsavgift, erbjuds ett stödmedlemskap utan rösträtt. Föreningen välkomnar alla 
som delar föreningens grundsyn och vill stödja dess arbete.   

§ 5 Återkallande av medlemskap 
Anställd eller medlem som skadar förbundens eller föreningens anseende, motverkar   
dess syfte eller begår svårare brott mot dess stadgar, kan uteslutas ur föreningen.   
Beslut om uteslutning fattas av föreningens styrelse, sedan den berörde beretts   
tillfälle att yttra sig. 
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§ 6 Föreningens beslutande organ 
Föreningens årsmöte är högsta beslutande organ, därefter föreningens styrelse och anställd le-
dare.  

§ 7 Årsmöte 
Föreningens årsmöte hålls senast den 31 mars på den tid och plats som    
föreningsstyrelsen beslutar. Personlig kallelse skall vara utsänd till alla föreningens medlemmar 
senast 14 dagar före årsmötet. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och valbered-
ningens förslag ska finnas tillgängliga på kansliet senast två veckor innan årsmötet.  
Extra årsmöte hålls då styrelsen finner sådant påkallat eller då minst 1/3 av    
medlemmarna så begär. Mötet kan endast behandla den eller de frågor som föranlett   
dess sammankallade. Revisorerna må, om deras granskning så föranleder, skriftligen   
med angivande av skäl, påfordra att styrelsen skall utlysa extra årsmöte.     
Efterkommer styrelsen ej detta inom två veckor, äger revisorerna rätt att utlysa extra   
årsmöte.  

§ 8 Rösträtt och röstning 
Till årsmötet skall alla medlemmar kallas (se § 7) 
Rösträtt vid årsmötet äger endast den som erlagt medlemsavgift (se § 4)Medlem får genom 
fullmakt företräda högst en annan medlem. Beslut fattas med enkel majoritet, om inte annat fö-
reskrivs i dessa stadgar. Röstning sker öppet om inte annat beslut fattas i vissa frågor.  
Då votering begärs vid val, skall omröstning ske slutet. Vid lika röstetal vid omröstning avgör lot-
ten.  

§ 9 Motioner 
Motion till årsmöte kan väckas av medlem. Motionen skall vara inlämnad till    
styrelsen 4 veckor före årsmötet.  

§ 10 Ärenden vid årsmöte 
Dagordning: 
• Mötet öppnas 
• Godkännanden av dagordning 
• Val av ordförande för mötet 
• Val av sekreterare 
• Upprättande av röstlängd 
• Val av två justerade och två rösträknare  
• Fråga om mötets behöriga utlysande 
• Genomgång av verksamhetsberättelse 
• Fastställande av Resultat- och balansräkning 
• Revisorernas berättelse 
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör 
• Stadgeändringar 
• Medlemsavgift för kommande kalenderår  
• Medlemsavgift för kommande kalenderår för stödmedlemskap 
• Verksamhetsplan 
• Budget 
• Antal ledamöter och ersättare i styrelsen 
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• Val av ordförande för en tid av två år 
• Val av ordinarie ledamöter för två år och ersättare för ett år i styrelsen 
• Val av kassör för ett år  
• Val av revisor och en ersättare för ett år 
• Val av tre ledamöter för ett år till valberedningen, varav en är sammankallande 
• Behandling av inkomna motioner 
• Avslutning 

§ 11 Föreningens styrelse 
Styrelsen skall verkställa årsmötets beslut samt leda föreningens arbete. Styrelsen   
ska inneha ansvaret för av föreningen anställd personal. Föreningsstyrelsen består av ordföran-
den jämte det antal styrelseledamöter och ersättare årsmötet har beslutat mins en ordförande 
och två ledamöter.  Ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år med avgång växelvis på så sätt, 
att endast halva antalet väljs vid ett och samma årsmöte. Ordföranden och ledamöter kan om-
väljas.  Ersättare väljs för en tid av ett år. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera medlem, men 
denna har dock ej rösträtt. Endast medlem som erlagt medlemsavgift kan väljas till ledamot eller 
ersättare i styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva styrelsen är närvarande. Ersättare 
kallas till sammanträde och har yttranderätt samt inträde i den ordinaries ställe. Meddelande om 
tid och plats för styrelsemöte skall för kännedom tillställas revisorerna, samt sammankallande i 
valberedningen. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande enats 
samt vid lika röstetal den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.  
Vid personval skall vid lika röstetal lottning ske. Om någon så begär skall personval ske med 
slutna valsedlar. Styrelsen bör sammanträda minst fyra gånger per år. Efter årsmötet håller sty-
relsen ett konstituerande möte och om årsmötet inte bestämt annat utser styrelsen inom sig ord-
förande och övriga poster eller utskott. Kallelse till styrelsesammanträde ska ske till ledamöter 
och ersättare senast en vecka före sammanträdet, såvida inte särskilda skäl föreligger. För kallel-
se till sammanträden ansvarar ordföranden.  

§ 12  Arbetsutskott 
Styrelsen utser ett arbetsutskott som består av minst tre ledamöter. AU kan vid  behov utökas. 
AU handlägger föreningens löpande verksamhet samt vad styrelsen i övrigt uppdrar åt AU.  

§ 13  Revisorer 
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet en auktoriserad revi-
sor och en ersättare för en tid av ett år. Revisorn skall avge skriftligt utlåtande över granskning av 
föreningens verksamhet samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionen skall vara 
avslutad och revisionsberättelsen överlämnad till styrelsen senast två veckor före årsmötet.  

§ 14  Valberedning  
För att förbereda valen vid nästkommande årsmöte utser årsmötet, för en tid av ett år, en valbe-
redning om minst tre personer, varav en sammankallande. Valberedningen har till uppgift att 
föreslå om- eller nyval av ordförande, styrelseledamöter och revisor.  
Valberedningens förslag och uppgifter om övriga monterade kandidater, ska lämnas till före-
ningen i så god tid att det kan bifogas övriga årsmöteshandlingar. Valberedningen ska inhämta 
samtliga nominerades skriftliga presentationer.  
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§ 15  Föreningens firma 
Föreningen utser minst två personer, vilka tillsammans eller var för sig, enligt     
styrelsens beslut kan teckna föreningens firma. Firmatecknare har inte rätt att utan styrelsens 
medgivande för föreningens räkning inköpa eller avyttra egendom eller upptaga eller bevilja 
lån. Styrelse utser innehavare av teckningsrätt avseende bank- och plusgiro.  

§ 16  Verksamhetsår och beslut 
Föreningens verksamhetsår utgörs av kalenderår. Kopia av föreningens verksamhetsberättelse, 
inklusive statistik och bokslut per den 31/12, revisorernas berättelse och årsmötesprotokoll skall 
översändas till förbundens kansli senast 4 veckor efter genomfört årsmöte.  

§ 17  Förtjänsttecken 
Styrelsen kan föreslå att utdela förtjänsttecken i lämplig valör, eller annan    
utmärkelse som föreningen finner lämplig.  

§ 18  Ändring av stadgar  
Ändring av dessa stadgar skall beslutas av ordinarie årsmöte med minst 2/3 majoritet.  

§ 19  Stöd från förbunden    
När behov uppstår, kan styrelsen hos respektive huvudorganisation begära erforderliga hjälpåt-
gärder. 

§ 20 Föreningens upplösande 
Beslut om upplösning av föreningen ska biträdas av 2/3 av närvarande medlemmar och fattas 
vid två på varandra följande möte, varav ett ska vara ordinarie årsmöte.  Minst 90 dagar ska för-
flyta mellan mötena. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas 
till Allmänna Arvsfonden och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet. 

§21 Skiljeklausul 
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, 
utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. 
Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för 
egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordföran-
de och sekreterare, delas lika mellan parterna. 

    ***
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