Styrelsens förslag till nya stadgar för Svensk-Indiska
föreningen presenterade vid årsmöte 200326
§1 Föreningen
1.1 Föreningens namn är Svensk-Indiska Föreningen, fortsättningsvis benämnd som
föreningen i dessa stadgar.
1.2 Föreningen har sitt säte i Stockholm. Föreningen bildades i mars 1949. Föreningens engelska
benämning är Swedish-Indian Society.
1.3 Föreningens ändamål och syfte är att främja och utveckla intresset för Indien, dess kultur
och samhällsliv. Det skall ske genom aktiviteter så som seminarier, föredrag, filmer,
utställningar och kulturevenemang, aktiviteter på digitala kanaler samt kontakter med media.
1.4 Föreningen vilar på humanistisk grund och värnar om alla människors lika värde samt är politiskt
och religiöst obunden.
1.5 Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår
1.6 Föreningen kan besluta sig för att ha en arbetsordning. Arbetsordningen ska vara underställd
stadgarna och kan utgöra vägledning till hur verksamheten skall bedrivas. Arbetsordningen fastställs
och/eller ändras av styrelsen.

§2 Medlemskap
2.1 Var och en som omfattar föreningens ändamål så som de uttrycks i § 1.3 och 1.4, samt
accepterar Föreningens stadgar, kan bli medlem.
2.2 Uteslutning av medlem: Styrelsen äger rätt att utesluta en medlem som motarbetat föreningens
verksamhet, ändamål eller uppenbart skadad föreningens intressen.

§3 Medlemsavgift och definition av fortsatt medlemskap
3.1 Ordinarie årsmöte fastställer årsavgiften för nästkommande år. Övriga regler om
medlemsavgiftens hanterande kan regleras i arbetsordningen.
3.2 Den som har betalat sin medlemsavgift är medlem. Om årsmötet bestämmer att
medlemsavgiften skall vara noll räknas den som har anmält sig på hemsidan som medlem.

§4 Föreningens organisation
4.1 Föreningens högsta beslutande organ är ordinarie årsmöte.
4.2. Föreningen kan även hålla extrastämma som har samma befogenheter som ordinarie årsmöte
men bara kan behandla ärenden till vilken den kallats.
4.3 Mellan årsmötet och eventuell extrastämma är styrelsen föreningens (högsta) beslutande organ.
4.4 Revisor och revisorssuppleant, valberedning och eventuella representanter utgör övriga delar
av föreningens organisation.

§5 Ordinarie årsmöte
5.1 Ordinarie årsmöte skall hållas under mars månad på dag som styrelsen bestämmer.
5.1.1 Om extraordinära omständigheter omöjliggör årsmötet under mars månad skall årsmöte hållas
så fort det är möjligt därefter, men det är styrelsens ansvar att mötet skall hållas före
sommaruppehållet om inte extrema omständigheter omöjliggör detta.
5.2 Styrelsen skall kalla till årsmötet senast 14 dagar före årsmötet. Medlemmarna skall kallas via
post eller epost. Kallelsen skall innehålla uppgifter om tid och plats samt dagordning.
5.3 Styrelsen skall senast två veckor före ordinarie årsmöte skicka ut årsmöteshandlingarna till
medlemmarna. Styrelsen kan även tillhandahålla handlingarna digitalt.
5.4 Ordinarie årsmöte skall avhandla följande punkter
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1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fastställande av dagordningen
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare för mötet.
4. Val av justerare, som jämte mötesordförande skall justera
mötesprotokollet. Justerare skall även vid behov fungera som rösträknare.
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 medlemsavgift
10. Behandling av eventuellt inkomna motioner samt styrelsens propositioner.
11. Val av styrelsens ordförande (se även § 7.2.2)
12. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen (se § 7.2)
13. Val av styrelseledamöter på 2 år, samt vid behov fyllnadsval av styrelseledamöter
på 1 år
14. Val av revisor och revisorssuppleant (se § 8.1)
15. Val av medlemmar till valberedningen varav en skall vara Sammankallande (se §
9.1)
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande
5.5 Mötet är behörigt utlyst om kallelse och handlingar gått ut i tid.
5.6 Röstlängd skall upprättas och fastställas i samband med årsmötets öppnande.
5.6.1 Vid årsmötet äger den medlem rösträtt som varit medlem den 31 december året innan. Den
som blivit medlem efter årsskiftet äger dock närvaro- och yttranderätt.
5.7 För beslutsfattande vid årsmöte, ordinarie såväl som för extra, gäller vanlig
svenskföreningspraxis. Dock skall följande särskilt noteras:
5.7.1 Beslut skall fattas med acklamation eller efter omröstning om votering begäres. Vid omröstning
avgörs alla frågor med enkel majoritet. Omröstning sker öppet genom handuppräckning, dock ska val
ske som sluten omröstning med sedlar om röstberättigad så begär. Vid omröstning som ej gäller val,
gäller vid lika röstetal det förslag som företrädes av mötesordföranden, förutsatt att
mötesordföranden är röstberättigad. Är mötesordförande inte röstberättigad avgör lotten. Även vid
val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra – i sådant fall har mötesordförande ej utslagsröst.
Beslut bekräftas med klubbslag.
5.7.2 Under punkten övriga frågor får mötet inte fatta beslut av stor vikt eller principiell betydelse
utan punkten skall i först hand ägnas åt information och diskussion.
5.7.3 Röstning genom ombud är inte tillåten.
5.8 Medlem kan skriva motion till ordinarie årsmöte. Motion till årsmötet skall göras skriftligt och
vara styrelsen tillhanda senast den 20 januari. Styrelsen kan dock godkänna att motionsförslag som
kommit in senare får behandlas på årsmötet förutsatt att förslaget hinner behandlas av styrelsen och
skickas med i handlingarna till årsmötet. Styrelsen eventuella propositioner skall beslutas av
styrelsen senast 15 dagar före årsmötet samt biläggas utskicket inför årsmötet.

§6 Extra stämma
6.1 Föreningen kan vid behov hålla extra stämma.
6.1.1. Extra stämma kan hållas efter beslut av styrelsen.
6.1.2 Extra stämma skall även hållas om så begärs av föreningens revisor.
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6.1.3 Om minst 10 medlemmar kräver extra stämma skall styrelsen fatta beslut huruvida sådan extra
stämma skall hållas eller inte. Om antalet medlemmar som begär extra stämma utgör minst 10% av
antalet medlemmar är styrelsen skyldig att bifalla sådan begäran.
6.2 På extra stämma får endast ärende(n) som extra stämman kallats till behandlas.
6.3 Extra stämmans dagordning, liksom övriga regler, skall följa ordinarie årsmötets dagordning och
regler i tillämpliga delar.

§7 Styrelsen
7.1 Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena och eventuell extrastämma.
7.2 Styrelsen, som väljs av ordinarie årsmöte, skall bestå av en ordförande och ett jämt antal
ledamöter dock minst 4 och högst 8 ledamöter utöver ordföranden.
7.2.1 Ordföranden väljs för två år i taget.
7.2.2 Halva antalet ledamöter väljs för två år i taget vid respektive årsmöte.
7.2.3 Om antalet styrelseledamöter som valts på två år vid föregående årsmöte understiger hälften
av antalet beslutade ledamöter (exklusive ordföranden) så hålles fyllnadsval på ett år.
7.2.4 Skulle årsmötet välja att minska antalet ledamöter i styrelsen vid ett årsmöte, jämfört med
föregående årsmötesbeslut, så äger årsmötet rätt att fatta sådant beslut så att likväl hälften av
ledamöterna blir valda på 2 år och hälften på 1 år.
7.3 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare samt övriga funktionärer den
finner nödvändigt. Dessutom kan styrelsen när den så finner lämpligt adjungera personer för ett eller
flera styrelsemöten, dock som längst för ett år i taget.
7.4 Styrelsen är beslutsför om samtliga ledamöter är kallade och minst 5 är närvarande varav en skall
vara ordförande eller vice ordförande
7.5 Styrelsen sammanträder i den utsträckning som är nödvändigt för att styrelsen skall fullgöra sina
skyldigheter.
7.6 Styrelsen skall protokollföra samtliga möten och protokollen skall skickas ut till samtliga
Styrelsemedlemmar. Mötesprotokoll kan vid behov publiceras på föreningens
hemsida och tillhandahållas för andra.
7.7 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av ordföranden och kassören var för sig samt att
styrelsen kan utse annan styrelseledamot att teckna firma för specifikt ändamål under begränsad tid.
7.8 Styrelsen ansvarar för föreningens arbetsordning och att denna uppdateras vid behov (se § 1.6).
7.9 Styrelsen har möjlighet att vid behov bjuda in en representant från Indiska ambassaden i
egenskap av adjungerad ledamot.

§8 Revisor och revision
8.1 Ordinarie årsmöte utser en revisor och en revisorssuppleant. Dessa väljes för ett år i taget och
skall granska föreningens och styrelsens verksamhet under verksamhetsåret.
8.2 Föreningens slutliga räkenskaper för föregående verksamhetsår skall finnas tillgängliga för
revision senast tre veckor före årsmötet.
8.3 Revisor, eller revisorssuppleant, skall till årsmötet inge sin granskning av styrelsens arbete
inklusive bokföring och styrelsebeslut och att allt skett enligt gällande regler, föreningens stadgar och
föreningens ändamål och syfte.
8.4 Revisor, eller revisorssuppleant, föreslår årsmötet om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet eller
ej.
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§9 Valberedning
9.1 Ordinarie årsmöte utser en valberedning bestående av högst tre personer utsedda på två år i
taget. Högst två personer utses vid varje årsmöte. Vid behov hålls fyllnadsval på ett år. Årsmötet
utser en i valberedningen att vara sammankallande tills nästa årsmöte.
9.2 Valberedningen, eller valberedningen i samarbete med styrelsen, skall senast i januari be
medlemmarna om nomineringsförslag.
9.3 Valberedningen skall till årsmötet senast 14 dagar före årsmötet komma med förslag på
föreningens ordförande samt de ledamöter som skall väljas till styrelsen på två år jämte
eventuella fyllnadsval på ett år. Vidare skall valberedningen ge förslag på revisor och
revisorssuppleant. Valberedningens förslag biläggs kallelse till årsmötet.
9.4 Styrelsen skall till årsmötet bereda förslag på personer som kan ingå i valberedningen

§10 Stadgeändring
10.1 Stadgeändring kan bara ske på ordinarie årsmöte och/eller extrastämma.
10.2 Beslut om stadgeändring kräver två likalydande beslut vid två på varandra följande årsmöten
(ordinarie och/eller extrastämma) som hålls med minst tre månaders mellanrum.
10.3 Beslut sker med enkel majoritet av de närvarande på respektive möte.
10.4 Förslaget måste vara utsänt i förväg, minst 14 dagar.
10.5 Årsmötet (eller extrastämman) som behandlar stadgeändringen vid första tillfället, får ej fatta
beslut om stadgeändring som signifikant avviker från utskickat förslag eftersom detta då ej varit
utskickat till medlemmarna i förväg. Skulle mötet likväl vilja göra ett signifikant ändringsbeslut skall
mötet istället återremittera ärendet till styrelsen för beslut vid nästa ordinarie årsmöte eller
extrastämma. Vid andra beslutstillfället får inga ändringar göras utan enbart antas eller förkastas.

§11 Föreningens upplösande
11.1 Upplösning av föreningen kan bara beslutas på ordinarie årsmöte och/eller extrastämma.
Förslaget om upplösning måste tydligt framgå av kallelsen.
11.2 Beslut om upplösning kräver beslut vid två på varandra följande möten (ordinarie årsmöte
och/eller extrastämma). Beslut fattas vid vartdera tillfället med minst 2/3 majoritet.
11.3 Förslaget måste vara utsänt i förväg, minst 14 dagar.
11.4 I händelse av föreningens upplösande har styrelsen vid denna tidpunkt att besluta om utdelning
av föreningens tillgångar så att föreningens ändamål och syften tillvaratas.
11.4.1 Den sittande styrelsen skall vara verksam även efter beslut om föreningens upphörande till
dess att samtliga tillgångar delats ut.
11.5 I den händelsen föreningen föreslås slås ihop med en eller flera andra föreningar fattas beslut
som vid stadgeändring.
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