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Organisationsnummer 802453-6503 
 
 
§ 1 ÄNDAMÅL 
 
Lyssnare utan gränser är en ideell biståndsorganisation som arbetar för en rättvis och 
mänsklig värld, fri från rasism och andra förtryck. Ändamålet är att informera om, 
engagera för och bekämpa fattigdom och utanförskap. Lyssnare utan gränser bedriver 
utvecklingssamarbete, framför allt genom psykosociala insatser i nära relation 
människor emellan. 

Lyssnare utan gränser arbetar utifrån vetskapen om alla människors inneboende kraft 
och alla människors lika värde. Organisationen är fristående från politiska och religiösa 
organisationer såväl i Sverige som i andra länder. 

Det psykosociala arbetet utgår från teorier och metoder i Re-evaluation Counseling. Allt 
arbete kännetecknas av jämlikhet och att såväl givare som mottagare befinner sig i en 
utvecklingsprocess. 
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§ 2 ORGANISATION 
 
Mom 1 
Föreningen Lyssnare Utan Gränser har sitt säte i Malmö. 
 
Mom 2 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.  
 
Mom 3 
Föreningen utgörs av direktanslutna medlemmar. 
 
Mom 4 
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. 
 
 
§ 3 INTRÄDE, MEDLEMSKAP OCH AVGIFT 
 
Mom 1 
Medlem är den person som delar och följer organisationens mål och värdegrund och 
som betalar den medlemsavgift som årsmötet fastställer. 
 
Mom 2 
Medlemsavgift fastställs av årsmötet. Beslut om ändrad medlemsavgift träder i kraft året 
efter årsmötet. 
 
Mom 3 
Styrelsen kan utesluta medlem som motarbetar föreningens mål och värdegrund. 
Styrelsen kan också utesluta medlem som inte erlägger den årliga medlemsavgiften. 
 
 
§ 4 ÅRSMÖTE 
 
Mom 1 
Årsmöte hålls före april månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar. 
 
Mom 2 
Vid årsmötet ska följande frågor behandlas: 
- Val av årsmötesfunktionärer 
- Godkännande av föredragningslistan 
- Revisors berättelse 
- Styrelsens årsredovisning, fastställande av resultat- och balansräkning  
- Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den gångna verksamhetsperioden 
- Stadgefrågor 
- Val av ordförande 
- Val av styrelse i övrigt enligt § 5, mom 2 
- Val av revisor/-er enligt § 6, mom 2 
- Val av valberedning 
- Övriga val 
- Fastställande av medlemsavgifter 
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- Behandling av ärenden som styrelsen förelagt årsmötet 
- Behandling av motioner 
 
Mom 3 
Kallelse till årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. 
Årsmöteshandlingarna ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före 
årsmötet. 
 
Mom 4 
Förslag och motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 15 januari. 
 
Mom 5 
På årsmötet har samtliga medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt.  
 
Mom 6 
Styrelsen äger rätt att kalla till extra årsmöte på tid och plats som styrelsen beslutar. 
Kallelse till extra årsmöte samt årsmöteshandlingar ska vara medlemmarna tillhanda 
senast fyra veckor före extra årsmötet. 
 
 
§ 5 STYRELSE 
 
Mom 1 
Styrelsen leder verksamheten mellan ordinarie årsmöten i enlighet med dessa stadgar 
och av årsmötet fattade beslut. Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan 
årsmötena. 
 
Mom 2 
Styrelsen består av det antal ledamöter och suppleanter årsmötet beslutar. Om 
föreningen under året avser att ansöka om eller inneha 90-konto, ska den dock bestå av 
lägst tre ledamöter och tre suppleanter. Ordförande väljs av årsmötet. Styrelsen utser 
inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. 
 
 
§ 6 REVISION 
 
Mom 1 
Revisorn/-erna ska granska styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning, företa 
revision av räkenskaperna och avge revisionsberättelse. 
 
Mom 2 
Revisor eller revisorer samt suppleant/-er väljs av årsmötet. Om föreningen under året 
avser att ansöka om eller inneha 90-konto ska minst en av revisorerna respektive 
suppleanterna vara av Revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor. 
 
Mom 3 
Revision ska äga rum efter varje kalenderår, då granskning av föreningens räkenskaper 
ska ske, samt vid andra tidpunkter som revisor/-erna finner lämpliga. Böckerna ska vara 
avslutade och tillgängliga för revisor/-erna före februari månads utgång. 
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§ 7 STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING 
 
Mom 1 
Ändring av dessa stadgar ska ske genom beslut av ett ordinarie eller extra årsmöte. 
 
Mom 2 
Beslut om upplösning kan endast fattas av ett ordinarie eller extra årsmöte. 
 
Vid upplösning av föreningen ska eventuella tillgångar disponeras på sätt som 
överensstämmer med organisationens ändamål. Enskild medlem äger inte rätt att göra 
anspråk på någon del av föreningens egendom.

 


