Stadgar för föreningen Nätverket för Grekland antagna av
föreningens konstituerande möte den 27 mars 2014

1. Program och ändamål
Nätverket för Grekland är en demokratisk och partipolitiskt obunden förening
som genom information och utåtriktade aktiviteter verkar för solidaritet med
Greklands folk i den ekonomiska krisen.
Nätverket motsätter sig Europeiska Unionens och Internationella
Valutafondens åtstramningspolitik som fördjupar krisen och hotar
demokratin.
Verksamheten vägleds av följande fem politiska krav:






Stoppa åtstramningspaketen
Människor före banker
Ge ungdomen arbete och framtid i Grekland
Stoppa nedmonteringen av demokratin
Solidaritet med alla som bor i Grekland – Nej till rasismen!

2. Säte
Nätverket har sitt säte i Stockholm.
3. Medlemskap
Medlemskap beviljas enskilda som stöder Nätverkets program och ändamål.
Medlemsavgiften är 50 kr per år.
4. Årsmötet
a) Nätverkets högsta beslutande organ är årsmötet, till vilket alla medlemmar
kallas. På årsmötet har alla medlemmar yttrande-, förslags- och rösträtt.
Årsmötet bestämmer antalet styrelseledamöter och väljer styrelse,
suppleanter och revisorer.
Årsmötet ska hållas varje år under första halvåret.
b) Styrelsen ansvarar för förberedelse av och kallelse till årsmötet, som
genomförs på tid och plats som styrelsen bestämmer.
c) Kallelse ska utsändas till medlemmarna senast en månad före årsmötets
genomförande. Påminnelse ska skickas till medlemmarna 14 dagar innan
mötet.
d) Årsmötets dagordning ska uppta följande ärenden:



Årsmötets behörighet
Styrelsens verksamhetsberättelse













Styrelsens ekonomiska berättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av bokslut
Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Fastställande av medlemsavgift
Styrelsens förslag
Inkomna motioner som ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor
innan mötet
Årsmötet fastställer antalet ledamöter i styrelsen
Val av ordförande och övriga styrelseledamöter.
Val av revisorer
Val av valberedning

5. Extra årsmöte
Extra årsmöte genomförs då styrelsen finner det nödvändigt eller på skriftlig
begäran av minst en tredjedel av medlemmarna. Kallelse ska utsändas till
medlemmarna senast fjorton dagar före dess genomförande. Extra årsmöte
kan endast behandla de ärenden som upptagits i kallelsen.
6. Styrelsen
a) Styrelsen ansvarar på årsmötets uppdrag för verksamhet och ekonomisk
förvaltning. Den leder verksamheten och förbereder förslag som
medlemsmöten beslutar om. Styrelsen kan efter samråd med medlemsmöten
fatta beslut i alla frågor som inte enligt dessa stadgar ska beslutas av
årsmötet.
b) Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter.
c) Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare och övriga ansvarsposter som
styrelsen finner lämpliga.
d) Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.
e) Styrelsen kan delegera beslutsbefogenhet i viss fråga till en eller flera
styrelseledamöter. Sådant beslut ska rapporteras till medlemmarna så snart
det kan ske.
7. Ekonomi
Samtliga inkommande och utgående ekonomiska transaktioner bokförs av
kassören enligt god bokföringssed, redovisas på medlemsmöten och granskas
minst en gång om året av revisorn.
8. Medlemsmöte
På varje medlemsmöte bestäms nästa träff. Styrelsen kan vid behov kalla till
medlemsmöte när den så finner lämpligt. Kallelse med förslag till dagordning
ska utsändas till medlemmarna senast sju dagar före mötet.

9. Arbetsgrupper
a) Medlemsmötet kan utse arbetsgrupper för särskilda verksamheter eller
projekt. Arbetsgruppernas uppdrag och riktlinjer för deras verksamhet
fastställs av medlemsmötet. Arbetsgrupperna rapporterar till styrelsen.
b) Föreningen ger ut nyhetsbrevet ”Solidaritet 0030” en gång i månaden.
10. Lokala aktiviteter
Medlemmar på annan ort kan bilda lokalorganisationer och genomföra lokala
arrangemang i Nätverkets namn i enlighet med Nätverkets program och
stadgan efter information till styrelsen.
11. Uteslutning
Medlem som motverkar Nätverkets program, bryter mot dess stadgar eller på
annat sätt allvarligt skadar organisationen eller dess verksamhet kan
uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av medlemsmötet med minst två
tredjedels majoritet efter att berörd medlem getts möjlighet att yttra sig.
Uteslutning prövas av nästkommande årsmöte om den uteslutne så begär.
12. Stadgeändring
Dessa stadgar kan endast ändras av årsmötet. Beslut om stadgeändring fattas
med två tredjedels majoritet. Stadgeändring träder omedelbart i kraft om inte
annat beslutas.
13. Upplösning
Beslut om upplösning av organisationen kan fattas av årsmötet med tre
fjärdedels majoritet. Eventuella kvarvarande insamlade medel ska överföras
till det ändamål för vilket de insamlats eller, om det inte går att fastställa, till
ändamål som överensstämmer med Nätverkets program. Övriga tillgångar
disponeras på det sätt årsmötet beslutar.

