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NAMN

Föreningens namn är ECPAT Sverige
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ÄNDAMÅL

ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell barnrättsorganisation, har
som ändamål att i sin verksamhet vägledas av principen om barnets bästa genom
informationsverksamhet, opinions- och påverkansarbete och samverkan med andra parter
bidra till att förebygga och stoppa alla former av kommersiell sexuell exploatering av barn i
Sverige och i världen.
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SÄTE OCH ORGAN

Föreningens säte är Stockholm och dess olika organ är:
•
•
•
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Årsmötet
Styrelsen
Generalsekreteraren.

GENERALSEKRETERAREN

Föreningen har en generalsekreterare som är chef för föreningens kansli.
Generalsekreterarens utses av styrelsen samt är föredragande i styrelsen.
Generalsekreteraren organiserar föreningens operativa arbete och har att rapportera till
styrelsen på ett sådant sätt att denna har full insyn i och kontroll över verksamheten.
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MEDLEMSKAP

5.1 MEDLEM OCH MEDLEMSSKYLDIGHETER
Medlem är riksorganisation eller stiftelse som önskar stödja ECPATs ändamål samt som
erlagt fastställd årsavgift.
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Organisationen ska skriftligen meddela ECPAT Sverige vem som äger företräda
organisationen vid föreningens årsmöte och extra årsmöte.
5.2 MEDLEMSANSÖKAN OCH UTTRÄDE
Medlem ska godkännas av styrelsen.
Medlemskap upphör om årsavgift ej erläggs.
5.3 UTESLUTNING AV MEDLEM
Medlem som bryter mot eller motverkar ECPATs ändamål kan uteslutas efter beslut av
styrelsen. Beslutet kan överklagas till årsmötet.
Överklagan ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor efter meddelat beslut.
5.4 FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT
Årsmötet beslutar vilka medlemsavgifter som ska gälla för kommande år.
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Till ledamot av föreningens styrelse ska väljas personer som har ett dokumenterat, visat
och uttalat intresse av att driva föreningens arbete i enlighet med dess ändamål.
Styrelsen väljs vid årsmötet och ska bestå av ordförande och minst 6 och högst 8 övriga
ledamöter. Styrelsen ska när den utses bestå av ett udda antal ledamöter. Föreningen
strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald i styrelsen.
Ordförande väljs av årsmötet med en mandatperiod av två år.
Samtliga ledamöter väljs på två år. Styrelsen förnyas med hälften av ledamöterna varje
år. Styrelseledamot kan inneha styrelseplats i max tre mandatperioder.
Styrelsen utser inom sig en eller två vice ordförande.
Fyllnadsval till styrelsen kan göras vid extra årsmöte.
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STYRELSENS FUNKTION OCH ARBETE

Styrelsen utgör föreningens högsta ledning mellan årsmötena.
7.1 STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen äger rätt att till generalsekreteraren delegera beslut och återta delegering.
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Styrelsen åligger att:
• I enlighet med föreningens ändamål leda föreningens verksamhet.
• Verkställa av årsmöte eller extra årsmöte fattade beslut.
• Besluta i frågor om medlemskap
• Handha föreningens ekonomiska angelägenheter och tillse att däröver förs
räkenskaper
• Säkerställa att tillgångar skyddas, att oegentligheter och fel förhindras och
upptäcks genom ett system för intern kontroll
• Till årsmötet avge årsredovisning för det gångna årets räkenskaper.
7.2 STYRELSEMÖTEN
•
•
•
•
•
•
•

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner erforderligt eller när minst tre
ledamöter av styrelsens det begär, dock minst fyra gånger per år
Kallelse med föredragningslista ska sju dagar före sammanträde vara styrelsens
ledamöter tillhanda
Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras
Protokollen ska, utöver ordföranden justeras av ytterligare en styrelseledamot
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande
Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande
ledamöterna röstar för
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen kan vid behov adjungera personer som då deltar med yttranderätt men ej med
rösträtt.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER FÖR STYRELSEN
•
•
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Eventuella styrelsearvoden samt principer för andra ersättningar till
styrelseledamöterna beslutas av årsmötet på förslag av valberedningen
Ledamot får ej delta i diskussion eller beslut i fråga där denne kan anses jävig, ej
heller i beslut rörande jävsfrågan.

REVISION

Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december.
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av föreningens
revisor. Styrelsen ansvarar för att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse
med lagstiftning och god redovisningssed samt FRIIs styrande riktlinjer för
årsredovisning.
Auktoriserad revisor ska senast fyra veckor före årsmöte avge revisionsberättelse
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ÅRSMÖTE

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
9.1 UTLYSANDE AV ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte ska årligen avhållas under andra kvartalet på dag som styrelsen
bestämmer.
Utlysande av årsmöte och kallelse med dagordning till ordinarie årsmöte ska ske
skriftligen senast sex (6) veckor före mötet och till extra årsmöte fyra (4) veckor före
mötet.
9.2 MOTIONER
Medlem har rätt att till årsmötet senast fyra (4) veckor före detsamma till styrelsen
insända motioner att behandlas vid årsmötet. Motioner som inkommit i tid ska utsändas
till medlemmarna. Styrelsen ska lämna sitt yttrande över varje motion.
9.3 VALBEREDNING
Den vid årsmöte utsedda valberedningen ska i god tid före årsmötet presentera sitt
förslag till styrelse.
Årsmötet fastställer instruktion för valberedningen.
9.4 DAGORDNING
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas på dagordningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upprättande av röstlängd
Val av ordförande (ej föreningsordföranden) samt sekreterare för årsmötet
Val av två justeringspersoner tillika valkontrollanter
Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret
Revisorns berättelse för samma tid
Fråga om balansräkningens och resultaträkningens godkännande samt
disposition av tillgängliga vinstmedel alternativt behandling av förlust
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Behandling av motioner
Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till behandling av årsmötet
Val av styrelse
Val av en auktoriserad revisor och en suppleant för denne
Val av valberedning bestående av tre medlemmar
Beslut om medlemsavgifter till föreningen.
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Ärende som inte varit upptaget på föredragningslistan får inte behandlas av årsmötet
om inte samtliga röstberättigade medlemmar är närvarande och enhälligt godkänt
behandling av ärendet.
9.5 BESLUTSMÄSSIGHET
Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse har skett i enlighet med dess stadgar och minst
en tredjedel av medlemsorganisationerna är närvarande.
9.6 RÖSTFÖRFARANDE
Varje ombud på årsmötet har en (1) röst.
Omröstning sker öppet. På begäran genomförs rösträkning.
Vid val ska sluten omröstning äga rum om medlem så begär.
Beslut fattas med enkel majoritet, förutom i frågor där stadgarna föreskriver annat. Vid
lika röstetal fäller mötesordförande utslagsröst.
10 EXTRA ÅRSMÖTE
För behandling av visst ärende kan extra årsmöte hållas, när styrelsen finner det
erforderligt, eller minst en tredjedel av medlemmarna så begär.
I ärende som ska behandlas vid extra årsmöte har styrelsen att avge yttrande.
I kallelse till extra årsmöte ska anges det ärende som föranlett mötets sammankallande.
Andra ärenden får endast behandlas av det extra årsmötet om samtliga röstberättigade
medlemmar, eller deras befullmäktigade ombud, är närvarande och enhälligt godkänner
behandlingen av ärendet.
11 ÄNDRING AV STADGAR
Föreningens stadgar kan ändras av årsmöte under förutsättning att ändringsförslaget
skickats ut med kallelsen. För att genomföra ändringar krävs 2/3 majoritet av de
närvarande på årsmötet.
12 FÖRENINGENSUPPLÖSNING
Beslut om upplösning av föreningen är ej giltigt med mindre än att beslutet fattats vid
två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Kallelse till det sista
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årsmötet får ej ske innan det första årsmötet hållits.
Beslutet måste vid det sist hållna årsmötet biträdas av minst två tredjedelar av de
röstande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden för mötet biträder.
Eventuellt överskott, sedan föreningens tillgångar likviderats, ska tilldelas
frivilligorganisation som är ECPAT närstående, i första hand ECPAT International.
13 STADGARNAS GILTIGHET
Dessa stadgar utgör en revidering av de stadgar som antogs vid föreningens bildande i
september 1996 och justerades vid årsmöten i augusti 1997, mars 1998, april 1999,
april 2001, maj 2002, april 2003, april 2005, april 2006, april 2007, april 2008, april
2009, april 2013, april 2016 samt juni 2020. Dessa stadgar ersätter tidigare gällande stadgar
och gäller från och med årsmötets avslutande.

6

