Stadgar för Svensk-Indiska Föreningen
§1
Föreningens namn skall vara Svensk-Indiska Föreningen.
§2
Föreningens säte är Stockholm.
§3
Föreningens ändamål och syfte är att verka för ett ökat intresse för Indien och
dess kultur och samhällsliv. Detta skall ske genom att ordna föredrag, filmer,
utställningar mm samt att på andra sätt sprida information om Indien i Sverige.
Föreningen är politiskt obunden.
§4
Föreningen består av ordinarie medlemmar, medlemmar på livstid samt
hedersmedlemmar också på livstid.
Medlemskap är öppet för personer, företag och föreningar som sympatiserar
med föreningens ändamål och stödjer dess syfte.
§5
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minimum 5
och maximum 9 ordinarie ledamöter inklusive ordförande. Styrelsen skall också
erbjuda en person tillhörande den indiska ambassaden att vara adjungerad
ledamot. Detta erbjudande skall ske i samråd med den indiske ambassadören
eller dennes ersättare. Ordförande utses av årsmötet för en period av 2 år. Övriga
åtta styrelseledamöter utses av årsmötet för en period av två år, dock att högst
hälften utses vid ett och samma tillfälle. Ordföranden liksom övriga ledamöter
kan omväljas för mer än en period
Årsmötet utser 1 revisor jämte 1 revisorssuppleant för en period av två år.
§6
Varje medlem i föreningen äger en röst. Fullmaktsröstning får ej ske.
§7
På förslag av styrelsen kan föreningen utse en medlem till hedersmedlem på
livstid. Detta skall ske vid årsmötet och beslutet skall ha en majoritet av 2/3 av
de närvarande medlemmarna.
§8
Medlemsavgift för de olika kategorier medlemmar fastställs årligen för

nästkommande verksamhetsår av ordinarie årsmöte. (Medlemsavgift skall
betalas före utgången av mars månad för innevarande verksamhetsår. Har
medlemsavgift ej betalats efter två påminnelser äger styrelsen att utesluta
medlemmen.)
§9
Styrelsen har rätt att utesluta en medlem som motarbetat föreningens
verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intresse.
§ 10
Styrelsen sammanträder i den utsträckning den finner nödvändigt för att
fullgöra sina skyldigheter dock minst en gång under våren och en gång under
hösten.
§ 11
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare samt övriga
funktionärer den finner nödvändigt.
§ 12
Styrelsen är beslutsför om samtliga ledamöter är kallade och minst (5) 3 är
närvarande varav en skall vara ordförande eller vice ordförande
§ 13
Föreningens beslutande organ är Ordinarie Årsmöte, Extra Årsmöte samt
styrelsen.
§ 14
Föreningen firma tecknas av styrelsen eller av ordföranden och kassören var för
sig.
§ 15
Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår.
§ 16
Föreningens räkenskaper skall finnas tillgängliga för revision senast sista
februari.
§ 17
Årsmötet utser en valberedning bestående av högst 3 personer, utsedda på två år
varav en är sammankallande och ordförande. Högst 2 personer utses vid varje
årsmöte.

Förslag till valberedningen skall göras skriftligen och vara den tillhanda senast 2
veckor före årsmötet. Valberedningens förslag biläggas kallelse till årsmötet.
§ 18
Årsredovisning med förvaltningsberättelse och revisionsberättelse skall finnas
tillgängliga för medlemmarna senast 2 veckor före Ordinarie Årsmöte.
§ 19
Ordinarie Årsmöte skall hållas årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer
(dock tidigast 1 februari och) senast 31 mars året efter verksamhetsårets utgång.
Kallelse skall ske senast 2 veckor före årsmötet. Medlemmar kallas per post eller
e-post.
Extra Årsmöte kan därutöver hållas efter beslut av styrelsen eller på begäran av
minst 10 medlemmar eller av föreningens revisorer. Denna begäran skall inges
till styrelsen med motivering. Styrelsen har därefter att besluta om Extra
Årsmöte som skall hållas inom fyra veckor efter beslut. Detta Extra Årsmöte
skall endast behandla denna begäran.
Underlåter styrelsen att inom 30 dagar efter ingiven begäran kalla till Extra
Årsmöte, får den eller de som krävt mötet, kalla till detta.
Beslut skall fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs.
Vid omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet. Omröstning sker öppet,
dock att val skall ske med slutna sedlar om röstberättigad så begär. Vid
omröstning som ej gäller val, gäller vid lika röstetal det förslag som företrädes
av ordföranden för mötet, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte
röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fastställande av dagordningen
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera
mötesprotokollet.
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste
verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Val av styrelsens ordförande
11. Val av styrelseledamöter

12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Val av medlemmar till valberedningen varav en skall vara
sammankallande
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande
§ 20
Motion till årsmötet skall göras skriftligt och vara styrelsen tillhanda senast den
20 januari.
§ 21
För att ändra föreningens stadgar eller upplösa föreningen skall två årsmöten
hållas med minst 3 månaders mellanrum. Ett av dessa möten kan vara ett Extra
Årsmöte. Beslut om stadgeändring kräver enkel majoritet av de närvarande.
Föreningens upplösande kräver dock ett 2/3 majoritetsbeslut av de närvarande.
I händelse av föreningens upplösande har styrelsen vid denna tidpunkt att
besluta om utdelning av föreningens tillgångar så att föreningens ändamål och
syften tillvaratas.
( I händelse av föreningens upplösande har styrelsen vid denna tidpunkt att
besluta om utdelning av föreningens tillgångar på ett sådant sätt att Indiens
Sveriges gemensamma intressen tillvaratas.)
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