!

Stadgar Antagna 2013-02-24

Stadgar föreningen skilsmässa.se
§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är föreningen skilsmässa.se. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Form & Ändamål
Skilsmässa.se är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.
Vi har ingen åsikt om folk ska gifta sig, skilja sig, leva som särbor eller i polygami. Vårt fokus
ligger enbart på att underlätta för medlemmarna att stödja varandra under sin skilsmässa med
hjälp av dagens teknik.
Det kommer främst uppnås genom diskussion i forumet samt anordnande av forumträffar.

§ 3 Medlemskapet
Alla är välkomna som medlemmar. Man väljer själv om man vill vara anonym. Det är gratis och
kommer alltid att vara det. Som medlem i forumet har man inget rösträtt, rättigheter eller
skyldigheter inför föreningen. Som fullständig medlem i föreningen räknas enbart antagna och
godkända volontärer som uttryckligen ansökt om medlemskap som fullständig medlem med
rösträtt.
Ordförande kan när som helst utesluta medlemmar.

§ 4 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första fyra
månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet.
Medlemmar kan ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10
dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas
föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.
1.
2.
3.
4.

Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
Fastställande av dagordning
Fastställande av röstlängd
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Årsmötets behöriga utlysande
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Val av ordförande
Val av kassör
Val av övriga ledamöter
Val av suppleanter
Val av valberedning
Mötet avslutas

Beslut på årsmötet fattas med kvalificerad majoritet.

§ 5 Extra årsmöte
Om styrelsen i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas.

§6 Beslutsformer
För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt.
Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. Kan ej
beslut nås genom lika röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.

§ 7 Kvalitetssäkringssystem
Forumet övervakas av volontärer samt moderatorer. Inlägg som bryter mot våra regler raderas och
medlemmen får en varning. Vid upprepning stängs medlemmen av. Vid allvarlig överträdelse
stängs medlemmen av omedelbart. Alla juridiska artiklar ses över av jurist eller juriststudent.
Icke-juridiska artiklar skickas in av volontärer och rankas av medlemmarna genom så kallad
självmoderering. Negativ feedback innebär att artiklarna försvinner. Alla artiklar kan
kommenteras av medlemmarna.

§ 8 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

§ 9 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kräver beslut av ordförande. Mellan dessa möten måste minst 2
månader förflyta.
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§ 10 Upplösning
Upplösning av föreningen kräver beslut av ordförande på två på varandra följande årsmöten,
varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.
Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.

