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Föreningens syfte:
Föreningen Swedish Animal Aid har sitt säte i Kaxholmen. Föreningen vill verka för att
hjälpa hemlösa hundar/katter på plats i Rumänien. Vi är även behjälpliga med
information/utbildning/material/kastreringar till husdjursägare som inte själva har medel att ta
hand om sina djur enligt den djurskyddslagstiftning som finns i Rumänien. Vi har också
fokus på barn och vill utbilda dem i djurskyddsfrågor. Detta gör vi framförallt via olika event
på exempelvis skolor, dagis etc. Vi gör även kastreringskampanjer ute i de små samhällen
som finns på landsbygden, framför allt runt städerna Piatra Neamt och Roman. Vi når på så
vis den fattiga befolkningen och kan eventuellt vara behjälpliga med olika saker beroende på
vilka resurser vi besitter för tillfället. Vi kan möjliggöra allt detta genom att främst samla in
donationer av foder till djuren. Kläder samlas in om vi har resurser till det. Viktigast är dock
att få in sponsring i form av pengar från privatpersoner och företag så vi kan fortsätta göra
gott för djuren.
Donationer kan ges till både djur och fattiga människor beroende på vad som finns
tillgängligt.
Vi kan göra ett fåtal adoptioner per år. Detta av två orsaker, att en hund ska få ett bra hem
samt att få in pengar till fortsatta kastreringskampanjer. Se vår Adoptionspolicy på hemsidan
https://swedishanimalaid.se/.
Vilka samarbetspartners Swedish Animal Aids ska samarbeta med i Rumänien bestäms av
styrelsen.
Swedish Animal Aid kommer främst att arbeta med:
·

donationer och sponsring

·

kastrering av gatuhundar / gatukatter

·

leverera sponsrad hund- och kattmat

·

leverera övrig hund- och kattmaterial

·

sjukvårdsmaterial till djur

·

förmedla kunskap och utbildning i djurskydd

·

insatser för fattiga familjer och deras djur
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1 Ändamål
Föreningens ändamål är att genom aktivt arbete hjälpa nödställda hundar/katter i Rumänien
till ett bättre liv. Vidare arbetar föreningen med att aktivt bidra till att så många hundar/katter
som möjligt kastreras.
Föreningen ska verka och stå för en humanistisk värdesyn gällande djur. Värdegrunden hos
styrelsen och aktiva medlemmar ska vara att alla individer inom en art har samma värde.
Swedish Animal Aid menar att alla djur har rätt till ett värdigt liv men också ett snabbt och
smärtfritt avslut av livet när det av legitimerad veterinär bedöms vara det bästa alternativet.
§ 2 Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
Swedish Animal Aid är en ideell förening utan eget vinstintresse. Föreningen är politiskt och
religiöst obunden.
§ 3 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, eventuellt tillkallat extra årsmöte och styrelsen.
§ 4 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar ett kalenderår.
§ 6 Stadgetolkning m.m.
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande styrelsemöte. Vid större
frågor kan ärendet hänvisas till årsmötet.
§ 7 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 3/4 majoritet av antalet
angivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som
styrelsen.
§ 8 Upplösning av föreningen
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För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 3/4 majoritet av antalet
angivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens
tillgångar skall användas till bestämt ändamål som främjar de djur föreningen har som
målgrupp, dels var och hur länge den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.
FÖRENINGENS MEDLEMMAR
§ 9 Medlemskap
För närvarande är medlemskap i Swedish Animal Aid endast möjligt för styrelsens
medlemmar. Styrelsen kan i undantagsfall godkänna medlemskap även för andra arbetande
personer inom organisationen. Medlemsavgiften är eget arbete tills annat beslut tas av
årsmötet.
§ 10 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
§ 11 Uteslutning m.m.
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har motarbetat
föreningens verksamhet eller ändamål, gett uttryck för åsikter som strider mot föreningens
grundläggande humanistiska värdegrund, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Styrelsens ledamöter, beslutar om uteslutning med 3/4 majoritet. Ordförande har utslagsröst.
§ 12 Medlems rättigheter och skyldigheter
·
·

medlem skall följa föreningens stadgar och beslut
medlem har inte rätt till del av behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE
§ 13 Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad
på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 2 veckor före mötet tillställas medlemmarna via
en e-postadress som medlemmen angett vid ingången av medlemskapet, eller ändrat därefter.
Det åligger medlemmen att hålla föreningen uppdaterad vid eventuell ny e-postadress.
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen
med annan förening eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.
Verksamhetsberättelse med redovisning av budget samt styrelsens förslag och inkomna
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motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
§ 13: b Ledamöterna ska vara valda så att maximalt hälften av ledamöterna kan bytas
ut på årsmötet och hälften är kvar till nästa årsmöte. Ledamöter väljs på 2 år.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller
medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till årsmötet.
§ 14 Ärendebehandling
Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet kan avges av såväl medlem som styrelsen.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka före årsmötet.
§ 15 Rösträtt
Godkänd medlem har yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt på årsmötet om personen varit
godkänd medlem i minst 4 veckor.
§ 16 Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på
mötet med minst 3/4 majoritet.
§ 17 Beslut och omröstning
Beslut fattas genom votering. Alla frågor avgörs genom absolut majoritet, vilket innebär
mer än hälften av antalet angivna röster. Ordförande har alltid utslagsrösten. All röstning
sker öppet såtillvida att styrelsen inte beslutar om sluten votering. Medlem ska även kunna
begära sluten votering, samt rösträkning.
§ 18 Valbarhet
Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem av föreningen. Styrelsen har rätt
att vid ordinarie styrelsemöte välja in ny medlem i styrelsen.
Denne har mandatperiod till nästa årsmöte och måste därefter omväljas.
§ 19 Ärenden vid årsmötet
·

Fastställande av röstlängd för mötet

·

Val presidiet

·

Val av ordförande för mötet

·

Sekreterare för mötet
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·

Val av en protokolljusterare tillika rösträknare

·

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

·

Godkännande av dagordning

·

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

·

Styrelsens förvaltningsberättelse samt ekonomisk redovisning

·

Revision över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret

·

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

·

Fastställande av föreningens avgifter, t.ex. medlemsavgifter

·

Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret

·

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

·

Val (styrelsen konstituerar sig inbördes)

·

Ordförande för en tid av 1 år

·

Val av minimum 2 och maximalt 8 ledamöter

·

Val av maximalt 4 suppleanter för en tid av 1 år

·

Val av revisor för 1 år

·

Övriga frågor

·

Övrig information

Styrelsen fungerar som valberedning.
§ 13:b Ledamöterna ska vara valda så att maximalt hälften av ledamöterna kan bytas
ut på årsmötet och hälften är kvar till nästa årsmöte. Ledamöter väljs på 2 år.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller
medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till årsmötet.
§ 20 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till ett extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra
årsmöte när minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. En sådan
framställan skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit
en giltig begäran om extra årsmöte skall den inom 4 veckor utlysa ett sådant möte att hållas
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inom 2 månader från erhållen begäran. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet
upptas till behandling. Om rösträtt och beslutsmässighet på extra årsmöte gäller vad som sägs
i 15 § och 16 §.
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