Stadgar för Svalorna Latinamerika
(uppdaterade vid ordinarie årsmöte 2017-05-06 och beslutade vid ordinarie
årsmöte 2018-05-06)

§ 1 Syfte
Svalorna Latinamerika är en ideell förening med ändamål att undanröja nöd genom
att medverka till att social och ekonomisk rättvisa uppnås i världen. Föreningen
utövar sin verksamhet i enlighet med den av Abbé Pierre angivna principen att den
bästa hjälpen för människor är möjligheten för dem att hjälpa andra.
Föreningen bildades den 10 februari 1959 i Stockholm med benämningen Svalorna
och ombildades den 10 maj 1966 till en lokalförening, ansluten till en samtidigt
bildad riksförening. Lokalavdelningen antog den 8 april 1980 namnet Föreningen
Svalorna, Latinamerikasektionen. Den 6 december 2008 antogs namnet Svalorna
Latinamerika.
§ 2 Förutsättningar
Föreningen är öppen för alla samt parti-politiskt och religiöst obunden.
§ 3 Policy
Föreningens motto är: att arbeta för och tillsammans med utsatta människor i
Latinamerika för att förbättra deras livssituation. I enlighet med detta motto finns
ett övergripande policydokument. Styrelsen har i uppdrag att årligen gå igenom
och revidera policydokumentet.
§ 4 Medlemskap
Medlemskap vinns genom ansökan hos föreningen. Föreningens styrelse har rätt
att, om en medlem uppenbart försummar att följa föreningens stadgar eller
föreningens handlingsprogram, utesluta medlemmen.
§ 5 Styrelse
Styrelsen ska bestå av nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter.
Styrelse ska väljas vid ordinarie årsmöte eller extra årsmöte.
Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och
kassör.
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Till styrelseledamot (eller suppleant) ska väljas aktiv medlem av föreningen.
Mandatperioden är på två år. Vid årsmöte kvarstår ena hälften av styrelsen medan
den andra avgår. Vid en ändring från ett till två år mandatperiod väljs hälften av
styrelsen på två år och den andra hälften på ett år.
Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter närvarar.
Styrelsens beslut ska fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal ska ordförande
äga utslagsröst.
Ordförande ska vara sammankallande.
Styrelsen ska utse ett arbetsutskott och kunna delegera sina arbetsuppgifter till
detta. Utskottet ska vara beslutande organ för styrelsen under den tid som infaller
mellan styrelsens ordinarie sammanträden och i frågor, som av styrelsen särskilt
hänskjuts till utskottet.
Valberedningen utses av årsmötet och ska följa verksamheten under året. Vid val
av nya styrelseledamöter ska valberedningen anpassa ledamöternas kunskap och
erfarenheter efter de behov som föreligger i det nya verksamhetsårets åtagande.
§ 6 Firmateckning
Föreningen ska tecknas av de personer som av styrelsen valts eller anställts för att
sitta med i dess arbetsutskott, två personer vid samma tillfälle.
§ 7 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december.
§ 8 Revisor
Föreningens förvaltning ska årligen revideras av revisor som är auktoriserad eller
godkänd av Revisorsnämnden.
§ 9 Årsmöte
Årsmöte ska hållas årligen under april eller maj månad.
Kallelse till ordinarie årsmöte ska ske senast fjorton dagar före mötet genom
styrelsens försorg.
Vid behov ska extra årsmöte hållas, om styrelsen så beslutar, eller om minst en
tiondel av medlemmarna så begär. Beslut vid extra årsmöte kan tas vad gäller
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ärenden som anges i kallelsen. Kallelse till extra årsmöte ska ske senast åtta dagar
före mötet, likaledes genom styrelsens försorg.
Beslut vid årsmöte ska fattas med enkel majoritet förutom vad som sägs i
paragrafen om Stadgeändring och paragrafen om Upplösning av föreningen (§ 13
och § 14).
Rösträtt vid årsmöte har medlem som innan årsmötet betalt medlemsavgift för
innevarande år.
§ 10 Dagordning vid årsmöte
Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:
- Val av mötesordförande
- Val av mötessekreterare
- Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera
protokollet
- Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
- Godkännande av röstlängd
- Fastställande av dagordning
- Föredragning av styrelsens årsberättelse
- Föredragning av vinst- och förlusträkning, balansräkning och
revisionsberättelse
- Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
- Val av styrelse och styrelsens ordförande
- Val av revisor och revisorssuppleant
- Val av valberedning
- Motioner och förslag
- Presentation av preliminär verksamhetsplan och budget för kommande år
- Övriga ärenden
Vid extra årsmöte ska följande ärenden förekomma:
- Val av mötesordförande
- Val av mötessekreterare
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- Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera
protokollet
- Fastställande av föredragningslista
- I övrigt beslutar styrelsen och låter i kallelsen till årsmöte kungöra vad som ska
förekomma.
§ 11 Motioner
Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.
§ 12 Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras genom beslut av två tredjedels majoritet vid två på
varandra följande årsmöten varav ett kan vara ett extra föreningsmöte.
§ 13 Upplösning
Om årsmötet fattar beslut om upplösning av Svalorna Latinamerika med två
tredjedelars majoritet ska föreningen upplösas. Slutredovisning av offentligt
finansierade medel ska ske. Årsmötet beslutar om hur övriga tillgångar ska
fördelas i enlighet med föreningens syften. Påbörjade program prioriteras.
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