
 

Stadgar 

Föreningen Nonviolent Communication i Sverige (FNVCS) 

 

§ 1 Föreningens firma    

Föreningens firma är: Föreningen Nonviolent Communication i Sverige (FNVCS). 

Dess engelska namn är: The association of Nonviolent Communication in Sweden. 

 

§ 2 Föreningens ändamål 

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vars ändamål är att:  

● sprida information och arbeta för att öka förståelse och kunskap om Nonviolent Communication 

● stödja och uppmuntra medlemmar till egna initiativ i enlighet med föreningens stadgar 

● erbjuda aktiviteter för och i samarbete med dess medlemmar som främjar gemenskap och 

kunskapsutbyte 

● främja internationellt samarbete med NVC-organisationer i andra länder 

 

§ 3 Föreningens säte  

Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. 

   

§ 4 Medlemskap  

Medlem i föreningen är den som avlägger sin medlemsavgift, delar föreningens intressen och respekterar 

föreningens stadgar.   

 

§ 5 Medlemsavgift  

Medlem ska betala den medlemsavgift som fastställs av årsmötet. Medlemskap löper kalenderårsvis. 

 

§ 6 Medlemsförteckning 

Medlemmarnas personuppgifter behandlas enligt riktlinjer för GDPR och Datainspektionen. 

Medlemsförteckningen är konfidentiell och inga av dess uppgifter offentliggörs utan medlems medgivande.  

 

§ 7 Styrelsen 

Styrelsen består av minst fyra ledamöter. Styrelsens ledamöter utses för en mandattid av ett år. Årsmötet 

utser ordförande, kassör samt övriga styrelsemedlemmar. 

 

§ 8 Styrelsens uppgifter 
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och sköter dess angelägenheter. Styrelsen beslutar 

å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet 

fattade beslut, sköta föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper samt avge 

årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. 



 

Styrelsemöte kallas av ordförande eller när minst två ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig då 

minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den 

mening ordföranden biträder. Om ordförande och vice ordförande inte är närvarande kommer frågan att 

underställas ordförande för slutgiltigt beslut. Styrelsen utser inom sig föreningens firmatecknare som ska 

vara tre till antalet,  varav två måste teckna föreningens firma gemensamt.   

 

§ 9 Räkenskaper  

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer 

senast en månad före årsmöte.  

  

§ 10 Revisorer  

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorn behöver inte vara 

medlemmar av föreningen. Revisorerna ska senast 14 dagar före årsmötet avge sin revisionsberättelse till 

styrelsen.  

 

§ 11 Information inför Årsmöte  

Ordinarie årsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av mars 

månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Såvida inte styrelsen beslutar annorlunda har endast 

föreningens medlemmar (med undantag av revisorer) rätt att närvara på årsmötet och extra årsmöte. 

Kallelse till årsmöte skickas ut senast fyra (4) veckor innan mötet. Dagordning och distribution av 

möteshandlingar sker senast två (2) veckor innan mötet via e-post.    

 

§ 12 Årsmöte  

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:  

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

2. Fastställande av röstlängd för mötet  

3. Val av en protokolljusterare och rösträknare  

4. Fastställande att mötet har utlysts på rätt sätt   

5. Fastställande av dagordning  

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och budget  

7. Styrelsens ekonomiska rapport (balans- och resultaträkning)  

8. Revisionernas berättelse  

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen   

10. Fastställande av medlemsavgift   

11. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år  

12. Val av kassör i föreningen för en tid av ett år  

13. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett år   

14. Val av revisorer  

15. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår 

16. Behandling av från styrelsen eller revisorerna till mötet överlämnade ärenden 

17. Behandling av motioner från medlemsföreningarna 

18. Överläggning om vid mötet väckta frågor 

 

 

 



 

 

§ 13 Extra årsmöte  

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är 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 kallelse behandlas. 

  

§ 14 Beslut, omröstning och beslutförhet 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Omröstning sker 

öppet (handuppräckning) utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut 

fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock 

avgörandet genom lottning.  

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är 

ansvarig, inte heller vid val av revisor. Varje medlem har en röst. Mötet är beslutmässigt med det antal 

röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.  

 

§ 15 Regler för ändring av stadgarna  

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet lagda röster. Förslag till 

ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.   

 

§ 16 Utträde  

Medlem som önskar utträda ur föreningen kan skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed 

omedelbart ha lämnat föreningen. Medlemsavgiften betalas inte tillbaka för innevarande år. 

 

§ 17 Uteslutning  

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av andra skäl än att den har motarbetat föreningens verksamhet 

eller ändamål, uppenbarligen har skadat föreningens intressen eller medlemmars integritet eller inte har 

respekterat stadgarna. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen har fått tillfälle att yttra sig. 

I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas.   Uteslutningen beslutas normalt av årsmötet, men även 

styrelsen kan av praktiska skäl fatta detta beslut. 

 

§ 18 Skiljeförfarande  

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska avgöras 

enligt lagen om skiljeförfarande. Dock ska följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet: Vardera 

parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeperson man har utsett. Kostnaderna 

för styrelsen delas lika mellan parterna.   

  

§ 19 Upplösning av föreningen  

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet lagda röster. Om 

föreningen upplöses ska föreningens tillgångar, efter täckning av eventuella skulder, överlämnas till av 

årsmötet bestämt föreningsfrämjande ändamål. Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om 

föreningens upplösning ska därefter sändas till Skatteverket för avregistrering av föreningen. 


