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Svensk-Litauiska Lokalföreningen
i Kristianstad Org.nr 838201-6825

STADGAR
Gällande stadgar fastställdes den 30 okt 1990, reviderades den 28 sep 1991, 16 febr 1993 ,
7 mars 2001, 3 mars 2011 samt 15 mars 2018.

Syfte och verksamhet
1. Lokalavdelningen är en oberoende partipolitisk obunden ideell organisation vars
huvudsakliga ändamål är att främja goda kontakter mellan Sverige och Litauen.
Verksamheten bedrivs i nära samarbete med lokalt ansvariga inom skolor, sjukhus,
vårdhem mm med syfte att ge riktad hjälp och bistånd.
2. Föreningen upptar traditionerna från den år 1925 organiserade Svensk-Litauiska
Riksföreningen. Dessa stadgar är en revidering av grundstadgarna.
3. Föreningen samarbetar med Svensk-Litauiska Riksföreningen och Litauisk-Svenska
föreningar och dess lokalavdelningar/samarbetspartners i Litauen. Samarbetet kan
innefatta annat land inom olika projekt som leds från Litauen.
4. Verksamheten finansieras genom försäljning i vår Secondhand-butik, bidrag och gåvor
samt medlemsavgifter.
5. Föreningens viktigaste verksamhetsområden är
o Att genom information och opinionsbildning stödja utvecklingen av den ideella
verksamheten i Litauen samt verka för ökad kunskap om och ömsesidig förståelse
för våra länder.
o Att organisera och finansiera sommarkoloniverksamhet för särskilt utsatta barn och
ungdomar i Litauen i nära samarbete med lokala myndigheter och skolor.
o Att organisera och finansiera hjälptransporter av materiel och utrustning som
efterfrågas av våra lokalavdelningar/samarbetspartners i Litauen.
o Att stödja enskilda medlemmars eller medlemsgruppers kontakt- och
projektverksamhet i Litauen. Särskilt ska ungdomskontakterna främjas.
o Att genomföra insamlingar för särskilt angelägna projekt i Litauen.

6. Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

2

Medlemskap och rösträtt
7. Medlemskap i föreningen är öppen för alla personer och organisationer som stöder
föreningens ändamål och har erlagt av årsmötet fastställd medlemsavgift. Årsmötet kan på
förslag från styrelsen utse hedersmedlem, som därmed blir avgiftsbefriad.
8. För att nya medlemmar ska erhålla rösträtt ska medlemsavgiften vara betald minst tre
månader före årsmötet eller extra inkallat årsmöte.
9. Rösträtten är personlig och får ej utövas genom ombud. Representant för organisation
som är medlem i föreningen äger en röst vid årsmöte/extra årsmöte. Hedersmedlem har
alltid rösträtt.
10. När särskilda skäl föreligger kan medlem som motverkar föreningens ändamål uteslutas.
Sådant beslut fattas av styrelsen med minst 2/3 dels majoritet.
Beslutande organ
11. Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
12. Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande och minst 4 övriga ledamöter samt
minst två suppleanter.
Ordförande, övriga ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie årsmöte och mandattiden
är två år om inte årsmötet beslutar annorlunda. Avgår styrelseledamot före mandattidens
utgång inträder den suppleant som står i tur enligt årsmötets valordning.
13. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare samt kassör. Styrelsen är
beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel
majoritet. Styrelsen kan utse ett arbetsutskott om minst tre ledamöter samt kommitte med
minst en styrelseledamot.
Årsmöte, extra årsmöte
14. Föreningen sammanträffar för årsmöte senast under mars månad. Styrelsen kan då det
anses lämpligt eller då minst ¼ av medlemmarna begär det, sammankalla till extra
årsmöte.
15. Kallelse till årsmöte ska tillställas medlemmarna senast tre veckor före mötesdagen.
Kallelse utsänds per brev eller e-post samt anslås i föreningslokalen.
Följande ärenden skall behandlas:
- val av mötesordförande och sekreterare för mötet
- val av två justeringsmän, tillika rösträknare
- fråga om mötet blivit behörigen utlyst
- fastställande av dagordning
- styrelsens verksamhetsberättelse
- föreningens resultat- och balansräkning
- revisionsberättelse
- fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
- fråga om styrelsens ansvarsfrihet
- fråga om antal styrelseledamöter och suppleanter
- val av ordförande
- val av styrelseledamöter samt två suppleanter
- val av två föreningsrevisorer
- val av valberedning
- ärenden och förslag från styrelsen eller medlemmar
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16. Alla frågor avgörs med enkel majoritet utom fråga om ändring av dessa stadgar eller
föreningens upplösning, då erfordras minst 2/3 dels majoritet.
17. Förslag till stadgeändring och motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast fem
veckor före årsmötet. Dessa ska sedan medfölja kallelse till årsmötet.
Upplösning av föreningen
18. I händelse av föreningens upplösning skall föreningens tillgångar realiseras och
behållningen doneras till välgörande ändamål i Litauen.
Ingen medlem ska kunna göra anspråk på någon del av föreningens tillgångar.

Kristianstad den 15 mars 2018

………………………………
ordförande Lennart Malmgren

…………………………….
sekreterare Börje Nordborg

