Open Doors Sverige

STADGAR
1§

Föreningens firma
Föreningens firma är Open Doors Sverige, organisationsnummer 802439–9845.

2§

Föreningens ändamål och syfte
Open Doors Sverige är en kristen missionsorganisation som verkar i enlighet med
Lausannedeklarationen, politiskt oberoende och inte bunden till något religiöst
samfund eller förening. Föreningen arbetar ekumeniskt både i Sverige och
internationellt. Verksamheten syftar till att stärka och utrusta den del av Kristi
kropp som möter eller lever med restriktioner och förföljelse för sin tro på Jesus
Kristus, samt uppmuntra deras medverkan i världens evangelisering genom att:


Förmedla biblar, litteratur, media, ledarträning, socioekonomiskt stöd och en
engagerad förbönstjänst;



Förbereda den del av Kristi kropp som lever i hotade eller ostabila områden att
möta lidande och förföljelse; samt att



Uppmana Kristi kropp i den fria världen att identifiera sig med sina hotade och
förföljda trossyskon samt mobilisera till stöd och ett aktivt engagemang.

Detta innebär praktiskt - i Sverige:


Att mobilisera kristna till en aktiv och personlig insats för förföljda medkristna
genom förbön, insamlingar till biblar och annat material och resor för att besöka
och uppmuntra kristna i andra länder.



Att anordna informationsmöten för att sprida kunskap om de förföljda kristnas
situation i världen.



Att bedriva påverkansarbete och lobbyverksamhet för att kommunicera med
politiska beslutinstanser i syfte att stärka arbetet för ökad religionsfrihet för att
främja människors rätt att utöva sin kristna tro.

Detta innebär praktiskt - internationellt:


Att distribuera biblar, studiematerial och annan kristen litteratur, rese- och
besöksverksamhet samt distribution av media.



Att hålla seminarier, undervisa och förmedla andra tjänster av samlande karaktär
till kristna som lever med begränsad religionsfrihet, i syfte att stärka och
uppmuntra.



Socioekonomiska insatser för behövande i form av projektarbete.
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Föreningen arbetar i överensstämmelse med Open Doors Internationals trosgrundval
och riktlinjer. Dessa riktlinjer anges i det samarbetsavtal som Open Doors Sverige och
Open Doors International upprättat mellan sig.
3§

Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Örebro.

4§

Medlemskap
Medlem i föreningen kan den bli som vill stödja Open Doors verksamhet. När
medlemsavgiften är betald är personen medlem och förs in i medlemsregistret.
Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

5§

Medlemsavgifter
Medlem skall betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

6§

Utträde och uteslutning
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen,
och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som under två på varandra följande år inte har betalat medlemsavgift får
anses ha begärt sitt utträde och kan därmed avföras ur medlemsregistret.
Medlem som motarbetar föreningens ändamål och verksamhet, eller av annat skäl
uppenbarligen skadat föreningens intressen får uteslutas ur föreningen. Sådant beslut
om uteslutning av medlem ska fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får inte
fattas utan att medlem inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de
omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen för
uteslutning redovisas och göras tillgängligt för den berörde inom 14 dagar efter
beslutet.

7§

Årsmötes tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls senast fyra månader
efter verksamhetsårets utgång på tid och plats som bestäms av styrelsen. Kallelse till
årsmöte ska ske senast tre veckor före mötet och kan ske genom skriftlig kallelse till
medlemmarna och/eller genom annonsering på föreningens hemsida eller i
föreningens tidning.
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8§

Årsmötets ärenden
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning
6. Rapporter till årsmötet:
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste verksamhetsåret
c. Revisionsberättelsen för det senaste verksamhetsåret
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser
8. Fastställande av medlemsavgifter
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
10. Val av
a. ordförande i föreningen för en tid av ett år.
b. övriga styrelseledamöter. Halva antalet ledamöter för en tid av två år.
Vid första årsmötet väljs halva antalet ledamöter för en tid av ett år.
c. revisorer.
d. tre ledamöter i valberedningen, varav en ska utses till sammankallande.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Övriga frågor som anmälts under punkt 5. Fastställande av dagordning. Inget
utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

9§

Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när
minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till
styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att
mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen
behandlas.
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10 §
Förslag och motioner till årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag att behandlas av årsmötet. Förslag
från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast tio veckor före årsmötet och ska,
tillsammans med styrelsens yttrande, finnas tillgängliga i samband med kallelsen.
11 §

Rösträtt
Vid årsmötet har varje medlem en röst. Rösten är personlig och kan inte utövas
genom ombud.

12 §

Beslut, omröstning och beslutsförhet vid årsmötet
Beslut fatts med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning
(votering). Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock
val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds
av ordförande vid mötet, om ordförande är röstberättigad. Är ordförande inte
röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade som är närvarande vid
mötet.

13 §

Regler för ändring av stadgarna
Beslut att ändra stadgarna fattas av årsmötet. Beslutet är giltigt om samtliga
röstberättigade i föreningen har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt om det
har fattats på två på varandra följande årsmöten.

14 §

Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska bestå av 6–9 ledamöter, inklusive ordföranden. Styrelsen utser inom
sig vice ordförande samt övriga befattningshavare.

15 §

Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess
angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat
föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut,
handha föreningens ekonomiska angelägenheter och ansvara för att räkenskaper
förs, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
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16 §

Styrelsens kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller då minst halva antalet
ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats
och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening
ordförande biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

17 §

Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen. Föreningens firma kan även, om styrelsen
så beslutar, tecknas av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera
särskilt utsedda myndiga personer.

18 §

Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter varav en sammankallande och väljs av
årsmötet. Valberedningen ska till årsstämman framlägga förslag till ordförande,
övriga styrelseledamöter samt revisorer.

19 §

Revision
Styrelsens förvaltning och räkenskaper ska årligen granskas av föreningens
utsedda revisorer, varav minst en ska vara en av Revisorsnämnden auktoriserad
eller godkänd revisor. Till revisor kan även utses registrerat revisionsbolag.
Revisorerna ska till styrelsen överlämna revisionsberättelse enligt av styrelsen
fastställd tidplan.

20 §

Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet
avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att
föreningens tillgångar ska användas på sätt som överensstämmer med föreningens
ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar med mera ska arkiveras.
Vid upplösning av föreningen kan inte medlem göra anspråk på någon del av
föreningens egendom. Tillgångarna ska tillfalla Open Doors International.
SLUT
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