
STADGAR FÖR FÖRENINGEN HUDIK MOT RASISM 
 
§ 1 Föreningens namn 
Föreningens namn är Hudik mot rasism. 
 
§ 2 Föreningens sätesort 
Föreningen har sitt säte i Hudiksvall, i Hudiksvalls kommun, i Gävleborgs län. 
 
§ 3 Föreningens ändamål 
- Vi arbetar enligt en ickevåldsprincip genom samtal, upplysning, information och 
möten. 
- Vi verkar för ett samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter 
oberoende av etnisk tillhörighet, hudfärg, könstillhörighet, sexuell läggning, 
könsuttryck, trosuppfattning, ålder, kroppsbyggnad, social bakgrund och 
funktionsförmåga. 
- Vi är religiöst- och partipolitiskt obundna. 
- Vår definition av rasism: Rasism innebär att göra särskiljning på människor. De 
påstådda skillnaderna kan handla både om utseende och om osynliga skillnader såsom 
intellekt, mentala egenskaper eller kulturella uttryck. Egenskaperna beskrivs som 
oföränderliga och värderas som sämre eller bättre. När dessa föreställningar 
kombineras med en ojämn fördelning av makt och resurser handlar det om systematisk 
rasism och om rasism som samhällsstruktur, annars brukar begreppet “rasistiska 
fördomar” användas istället. 
- Vi ställer oss bakom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
 
§ 4 Medlemskap 
1. Medlemskap 
Medlem är den som betalt medlemsavgift. Alla medlemmar erhåller kallelse till 
medlemsmöten och kan välja själva hur aktiva de vill vara i föreningen och dess 
aktiviteter.  
 
2. Medlemsavgifter 
Årliga medlemsavgifter fastställs av årsmötet, där samtliga medlemmar har rätt 
att medverka. 
 
3. Utträde och uteslutning 
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och 
anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 
Medlemskap kan nekas och upphävas den som uppenbart inte har för avsikt att verka 
för föreningens ändamål eller som på annat sätt kan förväntas skada föreningen eller 
dess intressen. 



Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått ta del av de omständigheter 
som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän 
medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 
14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska meddelas den 
berörde inom 7 dagar efter beslutet. 
 
§ 5 Styrelsen 
Styrelsen består av ordförande, 4 övriga ledamöter samt 2 suppleanter. Sekreterare, 
kassör och medlemsansvarig utses inom styrelsen. Vid förfall inträder suppleant. Avgår 
ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m 
nästa årsmöte. 
Styrelsen ska bestå av minst 50 % kvinnor. 
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och ansvarar för dess 
angelägenheter. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, ansvarar för 
föreningens ekonomi, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste 
räkenskapsåret. 
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det nödvändigt eller om minst tre 
styrelseledamöter begär detta. 
 
Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med 
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker 
avgörandet vid val genom lottning. 
 
§ 6 Årsmötet 
1. Ordinarie årsmöte 
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 
15/2 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla 
medlemmar senast 30 dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra 
årsmöte. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av dagordning. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) 
8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
10. Fastställande av medlemsavgifter. 
11. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det 
kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 
12. Val av valberedning på 1 år. 



13. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år. 
14. Val av två styrelseledamöter samt en ersättare för en tid av 2 år . 
15. Val av revisor och suppleant. 
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
17. Årsmötets avslutning. 
 
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får 
inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. 
 
2. Extra årsmöte 
Extra årsmöte hålls när styrelsen finner att det är nödvändigt eller när minst 1/3 av 
föreningens aktiva medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av 
begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. 
På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. 
 
3. Rösträtt 
Vid årsmöte har varje aktiv medlem en röst. Rösträtten är personlig. 
 
§ 7 Räkenskapsår 
Räkenskapsår ska vara verksamhetsår. 
 
§ 8 Regler för ändringar av stadgarna 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna 
röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av aktiva medlemmar som 
styrelsen. 
 
§ 9 Upplösning av föreningen 
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna 
röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till Stiftelsen 
Expo. Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning 
ska därefter sändas till Skattekontoret för avregistrering av föreningen. 
 


