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STADGAR FÖR SVENSK-ETIOPISKA FÖRENINGEN 

(org. nummer: 802004-5657, 802008-0969) 

antagna vid konstituerande sammanträde den 10 april 1952, med ändringar antagna den 12 
juni samma år, den 16 april 1955, den 15 april 1961, den 21 april 1967, den 21 mars 1987, 
den 31 mars 1990, den 14 mars 1998, den 21 april 2007, den 25 april 2020, den 22 oktober 
2022. 

1. Föreningens ändamål 
Svensk-Etiopiska Föreningen är en ideell förening vars syfte är: 

a. att främja kontakter mellan Sverige och Etiopien 
b. att förmedla saklig information om Etiopien, i första hand i svenskspråkiga 

sammanhang 
c. att medverka till kulturförståelse och utvecklingssamarbete 
d. att utgöra en neutral mötesplats för Etiopienvänner oavsett ursprung. 

2. Medlemskap 
a. Medlemskap är öppet för den som ansluter sig till föreningens syften, 

oberoende av personens ursprungs– eller bosättningsland eller andra formella 
avgränsningar. 

b. Etiopiens ambassadör i Sverige är särskilt inbjuden som medlem i föreningen. 
3. Avgifter 

a. Medlem erlägger en årsavgift vars storlek bestäms av årsmötet för kommande 
verksamhetsår. Årsavgiften skall betalas före utgången av februari månad varje 
år. 

b. Medlem som, trots skriftlig påminnelse från föreningens skattmästare eller 
annan ledamot av föreningens styrelse, inte före utgången av löpande juli 
erlagt årsavgift, skall anses ha utträtt ur föreningen.  

c. Föreningens hedersledamöter erlägger inte medlemsavgift.  
d. Om uteslutande av medlem stadgas i § 11.j. 

4. Föreningens verksamhet 
a. Föreningen bedriver sin verksamhet i projekt som särskilt beslutats av 

årsmötet. 
b. Föreningen ordnar minst ett höstmöte och ett årsmöte för medlemmarna under 

verksamhetsåret (se vidare §6 och §7). 
c. Föreningen kan ha arbetsgrupper som hanterar särskilda aktiviteter för 

verksamheten 
d. Medlemmarna kan initiera aktiviteter under medlemsmötena. 

5. Föreningens medlemstidning, hemsida och sociala medier 
a. Föreningen ska utge medlemstidningen Tenaestelin två gånger om året. 

Föreningens ordförande är ansvarig utgivare för tidningen.  
b. Tenaestelin skrivs och sammanställs av en redaktionskommitté, vars 

sammansättning beslutas av årsmötet. Skribenter, inom medlemssfären eller 
från externa källor, är välkomna med bidrag. 

c. Föreningens hemsida redigeras och uppdateras regelbundet av webredaktionen.  
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6. Föreningens årliga möten 

a. Årsmötet  
b. Höstmötet 
c. Extra möten/sammanträden 

7.    Årsmötet  
         Tidpunkt 

a. Föreningen sammanträder i årsmöte senast den 30 april varje år. 
b. Vid speciella omständigheter kan årsmötet läggas på annan tid, eller i 

annan form, digitalt eller per post.  
c. Kallelse till årsmötet, med aktuellt underlag, skall sändas ut till 

medlemmarna, digitalt och/eller med post, minst två veckor före mötet.  
 

                      Ordförande och sekreterare vid mötet 

a. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande.  
b. Mötet utser ordförande för mötet. 
c. Mötet utser sekreterare för mötet. 
d. Mötet utser justerare för årsmötesprotokollet.  

                        Omröstning 

a. Omröstning sker öppet. Val med slutna valsedlar sker om så begärs av 
minst tre röstberättigade medlemmar. 

b. Vid speciella tillfällen kan omröstning ske digitalt eller per post.  
c. Som föreningens beslut gäller den mening som biträds av en majoritet av 

de närvarande.  
d. Vid upplösning av föreningen gäller det som stipuleras i §18 nedan.  

 
Ärenden att avhandla: 
 

a. styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive årsredovisning, 
revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen; 

b. fastställande av föreningens årsavgift för det kommande 
kalenderåret; 

c. val av ordförande; val av vice ordförande samt val av övriga 
styrelseledamöter för en period av två år (med överlappning mellan 
hälften sittande och hälften nyvalda); 

d. val av revisorer och suppleanter för två år med överlappning mellan 
hälften sittande och hälften nyvalda; 

e. val av valberedning för två år; 
f. val av redaktionskommitté för Tenaestelin. En av 

redaktionskommitténs ledamöter kan adjungeras till föreningens 
styrelsemöten;  
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g. val av webredaktion. En av redaktionskommitténs ledamöter kan 
adjungeras till föreningens styrelsemöten;  

h. övriga ärenden som upptagits i kallelsen till årsmötet; 
i. annat ärende, om minst en av närvarande röstberättigade 

medlemmar ger sitt samtycke till att ärendet tas upp. Beslut kan inte 
fattas i ärende som ej tagits upp i kallelsen och i agendan till mötet;  

j. förslag från enskild medlem, avsett att behandlas på mötet ska, för 
att tas upp i kallelsen, avges skriftligen och vara styrelsens 
sekreterare tillhanda senast sex veckor före sammanträdet. 

8. Valberedningen 
a. Valberedningsgruppen ska bestå av tre medlemmar med god kännedom om 

föreningens medlemmar. I valberedningen har sammankallande utslagsröst vid 
upprättande av förslag till årsmötet. 

9. Funktionärer i föreningen 
a. Valberedningen ansvarar för förslag till namn för samtliga föreningens 

funktioner - ”Funktionärslistan”. 
10. Styrelsen sammansättning 

a. Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, samt ytterligare 
max. 7 ledamöter, vilka samtliga väljs på årsmötet av röstberättigade 
medlemmar.  

b. Styrelsen utser inom sig sekreterare, skattmästare och medlemssekreterare. 
Styrelsen kan på förslag från styrelseledamöter eller andra röstberättigade 
medlemmar tillsätta arbetsgrupper för behandling av uppkommande frågor.  

11. Styrelsens verksamhet 
a. intressera och aktivera föreningens medlemmar för verksamhet i enlighet med 

föreningens ändamål; 
b. förbereda, sammankalla och genomföra årsmötet, höstmötet och, vid behov, 

övriga möten under verksamhetsåret; 
c. föreslå verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret; 
d.  upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning; 
e. handha föreningens ekonomiska angelägenheter; 
f. föra fortlöpande förteckning över föreningens medlemmar enligt de regler som 

gäller för GDPR. Förteckningen förvaltas av en av styrelsens medlemmar.  
g. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelsemedlemmarna är 

närvarande.  
h. Som styrelsens beslut gäller den mening som en majoritet biträder. Vid lika 

röstandel vid votering har ordföranden utslagsröst.  
i. Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras. Styrelseledamot är berättigad 

att få avvikande uppfattning antecknad till protokollet. Protokollen numreras 
med mötesnummer under verksamhetsåret. Protokollen justeras av ordföranden 
och en styrelseledamot. Sekreteraren signerar protokollen.  

j. Styrelsen kan, när särskild anledning föreligger, utesluta medlem som 
motarbetar föreningens ändamål och syften.  

12. Styrelsens årsredovisning 
a. Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. 
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b. Det åligger styrelsen att lämna en verksamhetsberättelse och en årsredovisning 
för avlutat kalenderår.  

c. Handlingarna ska vara underskrivna av ordföranden, sekreteraren samt 
ytterligare en styrelsemedlem.  

13. Firmateckning i föreningen 
a. Föreningens firma tecknas av ordföranden, skattmästaren och 

medlemssekreteraren var för sig.  
14. Revision av föreningens årliga verksamhet 

a. Styrelsen samt två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter väljs på 
tvåårsmandat med överlappning mellan hälften sittande och hälften nyvalda 
styrelsemedlemmar och revisorer. 

b. Styrelsens förvaltning granskas av två av årsmötet utsedda revisorer. 
c. Senast den 15 februari ska styrelsen avlämna aktuella handlingar för revision. 
d. Revisorerna ska, senast fem veckor efter att de mottagit handlingarna, till 

styrelsen överlämna en av dem undertecknad revisionsberättelse.  
e. Revisorernas berättelse ska genom styrelsen hållas tillgängliga för föreningens 

medlemmar minst tio dagar före det aktuella årsmötet. 
15. Stadgeändring 

a. Beslut om ändring av föreningens stadgar eller om upplösning av föreningen är 
ej giltigt med mindre beslutet fattats på två på varandra följande 
föreningssammanträden, av vilka ett skall vara årsmöte, och på vart och ett av 
dessa sammanträden biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande 
röstberättigade medlemmarna. 

b. Beslut i sådan fråga får inte fattas på sammanträdet med mindre att det i 
kallelsen angivits att dylik fråga skall behandlas på sammanträdet. 

c. I fall som ovan sägs, bör kallelse till det andra sammanträdet utgå tidigast en 
månad efter det att det första sammanträdet hållits.  

16. Stadgetolkning  
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte 
förutsetts i stadgarna, hänskjuts frågan till kommande årsmöte. I brådskande fall får 
frågan avgöras av styrelsen.  

17. Skiljeklausul 
a. Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. 

Sådan tvist skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Vardera parten 
svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för skiljeman som utsetts.  

18. Föreningens upplösning 
a. Beslut om föreningens upplösning ska fattas på två på varandra följande 

föreningssammanträden, av vilka ett ska vara årsmöte. 
b. I händelse av föreningens upplösning ska föreningens tillgångar tillfalla 

ändamål inom föreningens ram. Ändamålet bestäms på föreningens sista möte 
med medlemmarna. 
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