Stadgar F! Västerås
Antagna av årsmöte 2016-03-20

1 § Föreningens namn och organisationsnummer
Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer
802495-3799.

2 § Föreningens säte
F! Västerås säte är Västerås kommun.

3 § Föreningens omfattning
F! Västerås är öppen för de medlemmar som är bosatta i eller som vill verka i Västerås
kommun.

4 § Föreningens ändamål
F! Västerås är en kommunförening vars ändamål är att tillvarata medlemmarnas
intressen på kommunal nivå, rörande såväl politiska som organisatoriska frågor.
F! Västerås har till uppgift att sprida information om Feministiskt initiativs politik, att
verka för opinionsbildning och att driva politiska frågor inom Västerås kommun.
F! Västerås ska arbeta med samordning och organisering av det partipolitiska arbetet på
kommunal nivå, såväl inom som utanför den parlamentariska församlingen.
F! Västerås ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de kommunpolitiska frågorna,
liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller kommunal karaktär.
F! Västerås ska vara ett forum för politisk diskussion medlemmar emellan och fungera
som en länk för kommunikation mellan kommunens enskilda medlemmar, kommunens
medlemsgrupper, länets/regionens avdelning, andra kommunföreningar och den
nationella styrelsen för Feministiskt initiativ.
F! Västerås ska arbeta i enlighet med dessa stadgar, med plattform och stadgar för
Feministiskt initiativ, samt med riktlinjer och beslut antagna vid årsmöte.

5 § Medlemskap
F! Västerås är öppen för alla fysiska personer. Medlemmen skall följa
kommunföreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är
personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Samtliga medlemmar i
Feministiskt initiativ som är bosatta i Västerås kommun är medlemmar i F! Västerås.
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6 § Medlems utträde
Medlemmar kan inte utträda ur kommunförening separat, utan det sker bara om en
avsäger sig medlemskap i F! nationellt.

7 § Medlems uteslutning
Medlemmar kan inte uteslutas av kommunförening, utan bara av den nationella
organisationen. Blir en utesluten ur F! nationellt är en inte längre medlem i
kommunföreningen.

8 § Avgifter
F! har bara en nationell medlemsavgift; kommunföreningen kan inte ta ut egna
medlemsavgifter.

9 § Organisation
F! Västerås leds av en styrelse som väljs på ett separat årsmöte och följer Feministiskt
initiativs stadgar. Medlemmarna kan därutöver organisera sig i utskott, arbetsgrupper
och medlemsgrupper av såväl geografisk som tematisk karaktär.

9.1 § Styrelse F! Västerås
Styrelsemedlemmar väljs av årsmötet för ett eller två år i taget. Styrelsen ska förutom
ordförande och kassör bestå av minst tre ordinarie ledamöter samt valfritt antal
suppleanter. Suppleanter har yttrande- och förslagsrätt. Alla övriga också beslutsrätt.
Ordförande och kassör väljs särskilt av årsmötet. Styrelsen utser inom sig övriga
funktioner, med möjlighet att fritt variera period för vilken funktionerna utses.
En reservlista kan, om årsmötet så önskar, skapas av de kandidater som inte blir invalda
och bedöms som lämpliga. Kandidaterna rangordnas efter röstetal.
Ordföranden leder styrelsens arbete. Styrelsen ska ha minst sex protokollförda möten
per år. Protokollen ska finnas tillgängliga för medlemmar att ta del av vid begäran.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna deltar i beslutet. Beslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
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9.2 § Vakanta styrelseplatser under mandatperiod
Om styrelseledamot eller suppleant avsäger sig sitt uppdrag under pågående
mandatperiod kan styrelsen fylla den vakanta platsen med kandidat från reservlista från
senaste styrelseval. Kandidaterna ska tillfrågas i den ordning de står på listan. Om
reservlista saknas kan fyllnadsval hållas för att fylla den vakanta platsen. Styrelseledamot
eller suppleant kan endast fyllnadsväljas på extra årsmöte. Detta ska då framgå i
kallelsen.

9.3 § Medlemsmöten
F! Västerås håller vid behov medlemsmöten och träffar för medlemmarna. Kallelse till
medlemsmöten ska skickas till samtliga medlemmar per e-post. Kallelse ska vara
medlemmarna tillhanda före medlemsmötet. Kallelse ska även göras i form av
annonsering i kalendariet på Feministiskt initiativs hemsida, samt på föreningens egen
hemsida. Övriga träffar kan annonseras på valfritt sätt utan formell kallelse.

9.4 § Medlemsgrupper
Medlemmar kan organisera sig i medlemsgrupper utifrån såväl geografisk tillhörighet
som tema eller intresse. Varje grupp ska ha en ansvarig kontaktperson. Initiativ till
medlemsgrupp tas av medlemmarna och gruppen ska godkännas av styrelsen. Vid
bildandet av medlemsgrupp ska samtliga medlemmar informeras.

9.5 § Utskott
Styrelsen kan ta beslut om bildande av utskott för särskilda ändamål. Utskottets
medlemmar utses av styrelsen och arbetar på uppdrag av styrelsen. Varje utskott ska ha
en ansvarig kontaktperson.

10 § Beslutsordning
Beslut i kommunpolitiska frågor fattas av styrelsen på basis av beslut av årsmöte, samt
efter förslag som framlagts av medlemmarna. Beslut rörande en begränsad del av
kommunen kan endast fattas om detta är förankrat hos medlemmar i det aktuella
området.

11 § Årsmöte
F! Västerås högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte ska hållas under perioden 1
januari-31 mars. Kallelse till årsmöte ska skickas per e-post eller post till samtliga
medlemmar i F! Västerås, per post om medlem inte anmält e- postadress.
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Kallelse till ordinarie årsmöte ska vara medlemmarna till handa senast fyra (4) veckor
före årsmötet. Styrelsens propositioner ska då bifogas. I kallelsen ska tydligt framgå var
möteshandlingarna finns tillgängliga, samt hur en ska gå tillväga för att beställa dem på
annat sätt. För postutskick av möteshandlingar får styrelsen max ta ut tryckkostnad och
porto.
Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet och
tillsammans med styrelsens svar göras tillgängliga för medlemmarna senast en (1) vecka
före årsmötet. Beslut om motioner och andra förslag fattas av årsmötet med enkel
majoritet.
Vid årsmötet ska följande punkter behandlas:
• Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
• Val av justerare och rösträknare
• Fastställande av röstlängd
• Fastställande av dagordning för årsmötet
• Fråga om årsmötet är behörigt utlyst enligt stadgarna
• F! Västerås verksamhetsberättelse
• Styrelsens ekonomiska årsredovisning, samt revisorernas berättelse
• Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
• Val av styrelse för kommande mandatperiod
• Val av två revisorer
• Val av minst två ledamöter till valberedning
• Övriga val (sammankallande i utskotten, etc.)
• Motioner från medlemmar
• Propositioner från styrelsen
• Övriga frågor
• Beslut om verksamhetsplan och budget för kommande mandatperiod

11.1 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet visavi extra
årsmöte
Medlem som har betalt medlemsavgifter under mötesåret har rösträtt på möte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt
har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

11.2 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i stadgarna för F! Västerås 14 § och 15 § nämnda fallen avgörs vid
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omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut
eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den
(de) som fått högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster
förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut
majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker
öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning
som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid
mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör
lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med
klubbslag.

11.3 § Extra årsmöte
Extra årsmöte kan sammankallas på initiativ av F! Västerås styrelse eller då minst en
tredjedel av F! Västerås medlemmar inlämnar skriftlig begäran om detta.
Kallelse till extra årsmöte skickas per e-post eller post till samtliga medlemmar, per post
om medlem saknar e-postadress.
Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast två(2) veckor före
mötet.

12 § Räkenskapsår
F! Västerås räkenskapsår är kalenderår, 1 januari – 31 december.

13 § Firmatecknare
F! Västerås firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. För handhavande av
belopp över 5000 kronor skall detta ske gemensamt.

14 § Stadgeändring
Förslag om ändring i dessa stadgar ska lämnas till årsmötet i form av motion
(medlemsförslag) eller proposition (styrelseförslag). Beslut om stadgeändring fattas av
årsmötet med 2/3 majoritet.

15 § Föreningens upplösning
Beslut om upplösning av F! Västerås ska fattas av årsmöte med 2/3 majoritet. I händelse
av F! Västerås upplösning ska dess tillgångar överföras till den nationella föreningen
Feministiskt Initiativ.
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