DET YTTERSTA TRÄDET IDEELL FÖRENING
STADGAR

§1

NAMN
Föreningens namn är Det yttersta trädet ideell förening
Organisationsnummer: 802427-3263

§2

SYFTE
Föreningens syfte är att sprida kunskap om traditionell islamisk andlighet och kultur i Sverige.

§3

SÄTE
Föreningens säte är Stockholm.

§4

VERKSAMHET
Föreningens verksamhet är att genom bland annat utställningar, föreläsningar, läger, seminarier och
studiecirklar sprida kunskap om och informera om islamisk andlighet och kultur i Sverige. All verksamhet skall
genomsyras av ett andligt perspektiv som förespråkar fromhet, nykterhet och empati gentemot mänskligheten.
§5

MEDLEMSKAP
Medlemskap i föreningen kan erhållas av personer som bosatta i Sverige och som delar föreningens syfte
och verksamhet. Ansökan görs skriftligen till styrelsen. Styrelsen är skyldig att svara senast inom två månader
efter mottagandet av ansökan. Om sökande inte antas kan beslut överklagas till årsmötet. Årsmötets beslut är
bindande. Medlemmar har rätt att delta i föreningens aktiviteter, verksamheter och årsmöten. Medlemmar har
rätt att vara med och påverka.
§6

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgift betalas årligen. Summan bestäms av årsmötet.

§7

UTTRÄDESPARAGRAF
Ansökan om utträde ur föreningen skall skriftligen ställas till styrelsen och anses därmed gälla
omedelbart.
§8

UTESLUTNING AV MEDLEM
Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlem har försummat att
betala stadgade avgifter till föreningen trots påminnelser eller motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmar fått tillfälle
att yttra sig inom en av styrelsen angiven tid, dock minst 30 dagar. I beslutet om uteslutning skall skälen härför
redovisas samt anges. Medlem som har uteslutits har vid första årsmöte efter aktuell tidpunkt möjlighet att
överklaga beslutet. Årsmötet beslut är bindande.
§9

STYRELSEN
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. De ska, inom ramen för stadgarna, verka för
föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen, tillse att för föreningen bindande regler
iakttas, verkställa årsmötets fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för och
förvalta föreningens medel samt förbereda årsmötet.
Styrelsen består av minst tre och maximum fem ledamöter, inklusive ordförande, samt högst en suppleant.
Ordföranden och styrelseledamöter samt eventuell suppleant väljs av årsmötet. Styrelsen konstituerar sig själv.
Sekreteraren tar över ordförandens post ifall ordföranden överlåter sin post, lämnar sin post, avslutar eller
inte kan sköta sin post av en eller annan orsak. Vid nästa årsmöte väljs en ny ordförande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter. Styrelsen är
beslutsmässigt då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid sammanträde ska protokoll föras samt
undertecknas av protokollförare och en av mötet utsedd justeringsman. Styrelsen kan vid behov fatta beslut om
anställning av personal eller bilda kommittéer och utskott.
§ 10

EKONOMI
Räkenskaperna liksom verksamhetsåret löper per kalenderår från 1 januari till 31 december och
underställes revisors granskning minst sju veckor före årsmötet. Revisors berättelse tillfalls styrelsen minst fyra
veckor före årsmötet. Verksamhets- och ekonomisk redovisning skall vara tillgängligt för medlemmar tre veckor
innan årsmöte.
§ 11

FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas av föreningsordförande, kassör och sekreterare, var för sig.
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§ 12

REVISION
Styrelsen skall tillhandahålla revisor föreningens räkenskap, mötesprotokollen, medlemsmaterial och
övriga handlingar som revisorn önskar ta del av 30 dagar före årsmötet. Revisorn skall granska styrelsens
förvaltning och räkenskap för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
§ 13

STADGEÄNDRING
Förslag till ändring av stadgarna skall behandlas av två varandra följande möten, varav ett ordinärt
årsmöte. Perioden mellan mötena skall vara minst en månad. Beslutet om ändring fattas av 2/3 (två tredje dels)
majoritet, av föreningens medlemmar, på båda mötena av röstberättigade medlemmar.
§ 14

BESLUTANDE ORGAN
Föreningens beslutande organ är årsmötet, till vilket alla medlemmar skall kallas.

§ 15

ÅRSMÖTE
Årsmötet samlas en gång per år. Datum och plats bestäms av styrelsen och inbjudan skickas till
medlemmarna tillsammans med verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse samt dagordningsförslag
senast fyra veckor före mötet. Alla förslag på styrelsekandidater skall lämnas in till styrelsen senast två månader
före mötet. Medlem som i föreskriven ordning har betalt sin avgift till föreningen och samma år fyller lägst 15 år
har rösträtt på mötet. Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt. Om kallelse har skett enligt
stadgarna är mötet beslutsmässigt med enkel majoritet av röstberättigade medlemmar som är närvarande vid
mötet. Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
• fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
• fastställande av dagordningen
• val av mötesordförande samt mötessekreterare
• val av två justeringsmän som tillsammans med ordförande skall underteckna mötesprotokoll, samt
utseende av rösträknare
• styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret
• revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste räkenskapsåret
• fråga om årsmötet ger den sittande styrelsen ansvarsfrihet
• val av föreningens ordförande för en tid av 5 år
• övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen för en tid av 5 år
• en revisorer för en tid av 5 år
• behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnas till styrelsen av röstberättigad medlem minst
1 vecka före mötet, dock ett förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas
minst 30 dagar före mötet
• övriga frågor
§ 16

EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om ett sådant möte behövs. Vidare är styrelsen
skyldig att kalla in till extra möte när revisorerna, med angivande skäl, skriftligen så kräver eller när det för
angivet ändamål begärs av minst 2/3 av föreningens röstberättigade medlemmar. Kallelse jämte dagordning för
extra möte översändes senast 2 veckor före mötet till medlemmarna. Vid extra möte får endast i dagordning
upptaget ärande avgöras. Om rösträtt på extra årsmöte, och beslutsmässighet vid sådant möte, gäller vad som
sägs vid årsmötet.
§ 17

BESLUT & OMRÖSTNING
Beslut fattas med acklamation (d.v.s. med ja- eller nej-rop), eller med sluten omröstning om sådan begärs
av minst en röstberättigad medlem på årsmötet. Vid omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet. Vid
omröstningen som ej avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som biträdes av ordförande vid mötet.
Vid personval skall i händelse av lika röstetal utgång avgöras med lottning.
§ 18

UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara
ordinarie. För giltigt beslut fordras en majoritet av 3/4 av de röstberättigade medlemmarna på mötet.
§ 19

ADJUNGERING
Föreningens styrelse äger rätt att till sig adjungera sådan/a person(er) som kan berika styrelsens arbete.
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