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1. Föreningens namn
Föreningens namn är Floorball Education Africa.

2. Syfte
Föreningens ändamål är att främja jämställd utveckling, sämja och inkluderande ledarskap bland
flickor och pojkar i Afrika genom dels innebandy, dels andra aktiviteter (sociala, kulturella,
intellektuella, entreprenöriella, miljömässiga, med flera). Verksamheten ska bedrivas enligt
grundvärderingarna solidaritet, inkludering, jämställdhet och fairplay.

3. Medlemskap
Medlemskap ges automatiskt till personer som betalar den årliga medlemsavgiften.
Varje medlem
• har rätt till information om föreningens angelägenheter.
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
• ska följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan.
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
• godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att
bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med dessa stadgar och eventuella övriga villkor
för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen.

4. Uteslutning
I det fall medlemsavgiften förblir obetald under 12 månader utesluts medlemmen automatiskt. I övriga
fall fattas beslut kring uteslutning på medlemsmöte.

5. Styrelse
Styrelsen är organisationens högsta beslutande organ mellan årsmötena och ska inom ramen för dessa
stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer och tillvarata medlemmarnas
intressen. För att styrelsen ska kunna fatta beslut måste fler än hälften av ledamöterna vara
närvarande. Samtliga styrelsemöten ska protokollföras.
Styrelsen består av 3 ledamöter:
·

Ordförande

·

Vice ordförande

·

Ekonomiansvarig

Styrelseposterna tillsätts under årsmötet eller extra medlemsmöte, om tillämpbart genom sluten
omröstning. Mandatperioden för varje post är 2 år och utan begränsning av antalet mandatperioder per
styrelsemedlem.

6. Firmatecknare
Firman tecknas av styrelsens ledamöter gemensamt eller individuellt. För finansiella åtaganden eller
betalningar över 5.000 kr tecknas firman av ordförande och ekonomiansvarig gemensamt. För lägre belopp
kan en av dessa ledamöter teckna individuellt. Finansiella åtaganden eller betalningar som ej ingår i
aktivitetsplanen och överstiger 20.000 kr måste auktoriseras av styrelsebeslut.

7. Verksamhetsår och räkenskapsår
Verksamhetsåret och räkenskapsåret är kalenderår.

8. Revision
Föreningens verksamhet ska i det fall som minst 100.000 kr spenderats under verksamhetsåret årligen
granskas av en eller flera revisorer, som utses av styrelsen.
Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorerna får
ej ingå i styrelsen.

9. Stadgeändringar

Stadgarna kan ändras med majoritetsbeslut av årsmöte eller extra medlemsmöte. Förslag till ändring
av stadgarna får avges av såväl medlem som styrelsen och ska vara skriftliga.

10. Föreningens verksamhet
Verksamheten är icke vinstdrivande. Stöd till aktiviteter för flickor ska prioriteras i de fall där det är
applicerbart. För användning av insamlade medel gäller i första hand bidragsgivarens geografiska
prioriteringar och i andra hand följande prioritetsordning:
1) Burkina Faso
2) Togo
3) Andra afrikanska länder
Samarbete med Burkina Faso ska i första hand ske genom föreningen Association Floorball Education
Burkina Faso (AFE).

11. Beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, där alla föreningens medlemmar är inbjudna att
delta. Detta hålls en gång per år och på ett datum som föreslås av styrelsen. Övriga beslutande organ
är extra medlemsmöten och styrelsemöten. Styrelsen kallar till dessa möten vid behov.

12. Rösträtt och beslutsfattande
Vid omröstningar som genomförs under medlemsmöten har varje medlem en röst. Om möjligt
genomförs slutna omröstningar. Vid omröstningar som genomförs under styrelsemöten har varje
ledamot en röst. Vid lika röstantal för minst två alternativ är ordförandens röst utslagsgivande.

13. Sätesort
Föreningen har sitt säte på följande adress:
Floorball Education Africa
c/o Ebba Rosendal
Rågången 4D
903 37 Umeå

14. Regler för kallelse till möten

Ordförande kallar till ordinarie styrelse- respektive års- och extra medlemsmöten.
Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast en vecka före mötet
tillställas medlemmarna via mail, i föreningens facebookgrupp och på hemsidan. Har förslag väckts
om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan
fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt
styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för
medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns
tillgängliga.

15. Årsmöte
Årsmötet hålls i normala fall i februari men viss flexibilitet tillåts.
Följande frågor bör avhandlas på ordinarie årsmöte för medlemmar:
·

Presentation

av verksamhetsberättelsen för det gångna kalenderåret.

·

Presentation

av förvaltningsberättelsen för det gångna kalenderåret.

·

Diskussion

·

Presentation,

och godkännande av de två årsrapporterna.
diskussion och godkännande av aktivitetsplan och budget för det kommande

kalenderåret.

·

Medlemsavgiftens

·

Omröstning

·

Övriga

storlek.

om ansvarsfrihet för styrelsen för arbetet under det gångna året.

frågor.

Medlemmar kan sända in skriftliga förslag till dagordningen senast två dagar före årsmötet.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
Majoritetsbeslut avgör omröstningar. Beslutsordningen följer mötets dagordning. Årsmötet
protokollförs och protokollet ska vara tillgängligt för medlemmarna efter justering.

16. Extra medlemsmöten
Ett extra medlemsmöte ska hållas om minst 5 medlemmar eller två tredjedelar av medlemmarna begär
detta skriftligen.
Ett extra styrelsemöte ska hållas om minst 2 styrelseledamöter begär detta skriftligen.

17. Upplösning
Föreningen kan upplösas på årsmöte eller extra medlemsmöte med två tredjedelars majoritet.
Eventuella kvarvarande tillgångar vid föreningens upplösning ska överföras till föreningen
Association Floorball Education Burkina Faso (AFE), med säte i Ouagadougou, Burkina Faso.

