
Kvinnocirkein Sverige 

Stadgar 2 0 1 1 - 0 1 - 0 1 

§ 1 . NAMISI 

Foreningens namn ar KCS, Kvinnocirkein Sverige. 

§ 2 . UPPTAGNINGSOMRADE 

Foreningens upptagningsomrade ar i hela Sverige, med sate i Stockholm. 

§ 3 . SYFTE 

Foreningen ar ideell, partipolitik och religost obunden sammanslutning av 
kvinnor som ar hiv-barare. 

Foreningens andamal ar att inat samla kvinnor som ar i samma situation, 
till kontakt, kamratligt umgange, omsesidigt stod och psykosocial 
verksamhet samt att utat verka for att foreningens intressen blir 
tillgodosedda i samhallet. 

§4 . MEDLEM 

Ratt att erhalla medlemskap har alia kvinnor som ar hivpositiva, icke aktiva 
drogmissbrukare och godkanner foreningens stadgar. 
Arsavgift for medlemskap i foreningen enligt ovan beslutas av arsmote. 

§ 5 . MEDLEMSFORTECKNfNG 

Foreningen for medlemsregister, vilket skall forvaras pa ett ansvarsfullt 
satt, da medlemmarna skall kunna garanteras anonymitet. 

Namn eller andra personuppgifter ur medlemsregistret far inte lamnas ut 
utan medlems tillatelse. 

Styrelsen ansvarar over medlemsregistret och har tystnadsplikt mot 
medlemmarna. 



§6 . UTESLUTNING 

Uteslutning av medlem beslutas av arsmotet. 

Foreningen styrelse ager dock ratt att suspendera medlem ur foreningen, 
dock ej langre an till nasta arsmote. 

Sadan suspension kan ske om mediemmen uppenbarligen ej langre 
uppfyller villkoren for medlemskap, verkar mot foreningen eller pa annat 
satt allvarligt skadar foreningens verksamhet och anseende. 

§7. ORGANISATION 

Foreningens organ ar arsmote och styrelsen. 

§8. STYRELSEN 

Mellan tva ordinarie arsmote ar foreningens styrelse hogsta organ. 

Foreningens styrelse ansvarar for att foreningen verksamhet organiseras 
effektivt i enlighet med foreningens syfte och andamal. 

Styrelsen ansvarar aven for foreningens ekonomiska forvaltning. 

<-> Foreningens styrelse valjs pa arsmote: 

Styrelsen bestar av ordforande, vice ordforande, kassor, sekreterare, en 
alternativ tre ledamoter samt lampligt antal suppleanter. 

Ordforande valis pa tva an ovriga ledamoter pa tva 
respektive ett ar (d.v.s, halften av varje). 

Suppleanter valjs pa ett ar. 

Styrelsen ar beslutmassig nar samtliga ledamoter kallas minst halva antalet 
narvarande. 

Beslut fattas med enkel majoritet. 

Vid lika roster har ordforande utslagsrost. 



styrelsen sammantrader efter ordforande kallelse, dock minst en gang per 
kvartal. 

Sammantrade halls dessutom da minst halften av ledamoterna sa begar. 

Vid styrelsesammantrade skall protokoll foras med kortfattade redogorelse 
for behandlade fragor samt de beslut styrelsen fattat. 

Protokoll skall undertecknas av protokollforare och justeras av 
motesordforande jamte vid varje tillfalle vald justeringsman 

ARBETSUTSKOTT 

styrelsen ager ratt att inom sig utse ett arbetsutskott. 

Arbetsutskottet bestar av ordforande och tva stycken ledamoter. 

Arbetsutskottet sammantrader pa kallelsen av ordforanden eller om nagon 
av ledamoterna sa begar. 

Varje ledamot har en rost och arbetsutskottet ar besiutmassigt om fler an 
halften ar narvarande. 

Protokoll skall foras av motessekreteraren och justeras av motesordforande 
jamte vid varje tillfalle vald justeringsman. 

Arbetsutskottet aligger det att: mellan styrelsens sammantraden besluta i 
arenden som inte utan olagenhet kan uppskjutas till nasta styrelsemote. 

Bereda arenden som skall understallas styrelsen for beslutet. 

Besluta i arende styrelsen hanskjutit till arbetsutskott samt att snarast 
meddela styrelsen de av underskottet fattade beslut. 

§9. FIRMATECKNARE 

Foreningens firma tecknas av den eller dem som foreningens styrelse 
utser. 

§ 1 0 . RAKNESKAPAR OCH REVISOR 
styrelsen ansvarar for att protokoll och nar det galler budget verifierade 



rakenskaper fors. 

Revisor har ratt att fortlopande ta del av foreningens rakenskaper, 
arsmotes och styrelseprotokoll. 

Foreningen utser arligen en godkand revisor. 
Arligen uppratts en ekonomisk berattelse med yttrande i fragan om 
ansvarsfrihet for styrelsens forvaltning under foregaende ar. 

§ 1 1 . A R S M O T E 

Foreningens hogsta beslutande organ ar arsmotet. 

Ordinarie arsmote halls varje ar fore februari manadens utgang. 

Arsmotet tillkannages genom kallelse senast tva veckor fore motet. 

Rostratt pa motet ager samtliga medlemmar i enlighet med §4 i dessa 
stadgar. 

Medlem kan foretradas av annan medlem genom fullmakt. Hogst en 
fullmakt per medlem och arsmotet maste godkanna fullmakten. 

Arsmotet valjer ordforande, ovriga ledamoter och suppleanter, samt en 
yttre revisor. 

Efter arsmotet konstituerar sig styrelsen och utser inom sig de olika 
befattningshavarna samt firmatecknare. 

§ 1 2 . M O T I O N E R 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31 :a december sa att 
styrelsen hinner ta del av den och lamna forslag om beslut till arsmotet. 

Motioner och styrelsens forslag skickas med kallelse till arsmote. 

Forsent inkomna motioner behandlas ej 

§ 1 3 . A R E N D E V I D O R D I N A R E A R S M O T E 



§ 1 4 . E X T R A A R S M O T E 

Extra arsmote skall hallas nar arsmote sa beslutar, nar foreningens styrelse 
finner det erforderligt, eller nar minst tva tredjedelar av foreningens 
medlemmar sa skriftligt pakallar. 

Revisor ager ratt att med angivande av skal skriftligen hos foreningens 
styrelse pafordra utiysande av extra arsmote. 

Kallelse till extra arsmote utsands en manad i forvag. 

De fragor som ska behandlas pa extra arsmote skall anges i kallelsen. 

Beslut pa extra arsmote far fattas endast i sadana fragor so upptagits i 
kallelsen. 

I ovrigt skall bestammelserna om ordinarie arsmote i tillampliga delar galla. 

§ 1 5 . A N D R I N G A V S T A D G A R 

For andring av dessa stadgar fordras samma beslut pa arsmote och ett 
darpa foljande medlemsmote med minst en manads mellanrum, eller 
samma beslut pa tva arsmoten. 

For andring av stadgar kravs tva tredjedelars majoritet vid bada besluten. 

§ 1 6 . U P P L O S N I N G 

Om foreningen upploses sker detta enligt samma majoritet och 
beslutsordning som for andring av stadgar enligt §14. 

Eventuella tillgangar tillfaller liknande forening ansluten till Hiv-Sverige 

Slut pa stadgarna. 



1. Motet oppnande 

2. Val av a. Motesordforande. 
b. Motessekreterare. 
c. Justeringsman tiilika rostraknare. 

3. Arsmotets stadgeenliga utiysande. 

4. Faststallande av dagordning. 

5. Faststallande av rostlangd. 

6. Verksamhetsberattelse, resultat och balansrakning. 

7. Revisorberattelse. 

8. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen. 

9. Forslag fran styrelsen och revisorerna. 

10. Motioner. 

11. Faststallande av antal ledamoter samt suppleanter. 

12. Val av ordforande. 

13. Val av ovriga ledamoter och suppleanter. 

14. Val av revisor. 

15. Valberedning. 

16. Val till Hiv-Sverige. 

17. Ekonomi. 

18. Arsavgift for medlemskap i foreningen. 

19. Ovriga fragor. 

20. Motet avslutat 


