__________________________________________________________________________
Stadgar antagna den 19 april 1997
Reviderade vid SKR:s årsmöte: Nyköping 1998, Skövde 1999, Sölvesborg 2000, Eskilstuna 2001, Stockholm
2002, Extra årsmöte Stockholm 2007, Göteborg 2008, Lidköping 2009, Sigtuna 2011, Arild 2013 och Jönköping
2014. Reviderade vid Extra årsmöte i Stockholm 2014, Stockholm 2015, Bålsta 2016, Malmö 2017
Senast reviderade vid Unizons kongress i Stockholm 21 april 2018

Unizon är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av kvinnojourer,
tjejjourer och verksamheter (nedan kallade medlem/medlemmar) i Sverige, som delar
förbundets grundidéer såsom de stadgas i ändamålsparagrafen nedan.

§ 1 NAMN
* Förbundets namn är Unizon.

§ 2 ÄNDAMÅL
* Unizon:s vision är
”Ett jämställt samhälle fritt från våld”
* Förbundets arbete ska utifrån ett kvinnoperspektiv och ett barnperspektiv och genom
demokratiska arbetsformer präglas av respekt för alla människors lika värde, socialt ansvar,
hederlighet och öppenhet.
Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och
– med insikt om att mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt att vuxnas våld mot
barn är det yttersta uttrycket för det ojämställda samhälle vi lever i
– med särskilt fokus på frågor som rör kvinnors, tjejers och barns rätt till frihet från våld och
förtryck
ska förbundet verka genom att
stödja utvecklingen av medlemmars verksamhet, vara ett serviceorgan och ta tillvara deras
gemensamma intressen
sprida information om medlemmars kunskaper, arbete och erfarenheter
delta i och främja kunskapsbildning och forskning lokalt, nationellt och internationellt
synliggöra brister och föreslå förbättringar beträffande samhällets hantering av frågor som rör
mäns våld mot kvinnor och barn
delta i och stimulera den offentliga debatten
vara remissinstans som bevakar och besvarar utredningar och förslag som ligger inom
medlemmarnas intresseområde.
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§ 3 ORGAN
Förbundets organ är
* Kongress
* Styrelse
* Revisorer
* Valberedning

§ 4 MEDLEMSKAP
* Till medlem kan antas idéburen verksamhet som är partipolitiskt och religiöst obunden med
verksamhet inom förbundets intresseområde som enligt förbundsstyrelsens samlade
bedömning delar förbundets grundidéer och målsättning så som de stadgas i § 2
ändamålsparagrafen och som förbinder sig att uppfylla nedanstående kriterier.
Kriterier baserade på värderingar och målsättning:
 Verksamhetens primära drivkraft och mål hämtas ur dess idé/värdegrund vilket ligger i
linje med § 2 Ändamål.
 Verksamhetens finansiella resurser och andra tillgångar är ett medel, och inte ett mål,
för att förvekliga idén.
 All vinst/överskott ska oavkortat återinvesteras i den idéburna verksamheten.
 Medlem förväntas bedriva ett ständigt pågående kvalitetsutvecklingsarbete.
 Verksamheten ska stödja sig på demokratins idéer och inte strida mot principen om
alla människors lika värde.
Kriterier baserade på öppenhet:
Medlem tillämpar öppenhet vad gäller:
 Verksamhetens ekonomi
 Anställningsvillkor för anställda
 I förekommande fall styrelsearvoden
 Kvalitet
Kriterier baserade på åtagande:
Medlem ska:
 Delta med två representanter på en utav förbundets grundkursutbildningar inom loppet
av ett år från att beslutet om antagande av medlem skett
 I så stor utsträckning som möjligt generöst till förbundet och dess medlemmar dela
med sig av arbetssätt, metoder och material
* Medlem kan inte vara medlem i annan riksorganisation för kvinnojourer, tjej- trans- och
ungdomsjourer. Medlem kan ingå i lokala och regionala nätverk och plattformar vars
värdegrund är förenlig med Unizons.
* Medlemsavgift ska erläggas senast den 31 januari för det aktuella året. För nytillkomna
medlemmar ska medlemsavgift vara erlagd senast två veckor före kongress om rösträtt ska
kunna utövas.
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§ 4a STÖDMEDLEMSKAP
* Till stödmedlem kan antas den som vill stödja Unizon:s verksamhet. Stödmedlem kan vara
enskild person eller organisation. Stödmedlem är ej valbar till förbundets organ och har ingen
närvaro- förslags eller rösträtt.

§ 5 ANSÖKAN
* Ansökan om medlemskap ställs skriftligen till förbundsstyrelsen, som fattar beslut därom
två gånger per år samt delger sökanden besked om innebörden av beslutet. Vid avslag bör
motivering lämnas. Vid ansökan om medlemskap ska sökandens stadgar samt information om
styrelsens sammansättning inges.

§ 6 UTTRÄDE
* Medlem har rätt att när som helst efter skriftligt meddelande till styrelsen utträda ur
förbundet.
* Medlem som enligt § 4 inte erlagt medlemsavgift det aktuella medlemsåret och som efter en
skriftlig påminnelse inte betalat, ska anses ha utträtt ur förbundet.

§ 7 UTESLUTNING
* Medlem som motarbetar förbundet eller orsakar förbundet skada, eller inte uppfyller de krav
som anges under § 4 kan, efter det att medlemmen beretts tillfälle att yttra sig till styrelsen,
uteslutas. Beslut om uteslutning tas av styrelsen med kvalificerad majoritet och verkställes
därefter. Beslutet anmäles och godkännes på nästkommande kongress.

§ 8 STYRELSE
* Förbundets styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör och sex (6) ledamöter.
Mandatperioden för samtliga styrelsemedlemmar är två (2) år.
Ordförande jämte tre ledamöter utses vid det ena årets kongress medan kassör och fyra (4)
ledamöter utses av kongressen året därefter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Valbar till styrelsen är medlem i medlem ansluten till förbundet. Majoriteten i styrelsen ska
bestå av representanter från kvinnojourer/tjejjourer. En motsvarande kvalificerad majoritet i
styrelsen ska vara kvinnor. Ordförandeskapet ska innehas av en kvinna.
Styrelsen får till sig adjungera den som är medlem i medlem ansluten till förbundet.
Rätt att nominera till förtroendeuppdrag har medlem som är ansluten till förbundet.

3

§ 9 VERKSAMHETSÅRET
* Förbundets verksamhetsår löper från den 1 januari till och med den 31 december.

§ 10 KONGRESS
* Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och har ordinarie sammanträde en gång
per år. Kongress ska avhållas senast under april månad på plats och tid som beslutas av
kongressen.
* Kongressen består av ombud från de anslutna medlemmarna. Varje medlem företräds av ett
(1) röstberättigat ombud. Rösträtten ska utövas personligen. Omröstning sker öppet utom vid
personval, där sluten omröstning alltid skall ske om det finns fler än en kandidat. Sluten
omröstning kan ske i annan fråga, om någon begär det. Ombud har rösträtt, förslagsrätt och
yttranderätt på kongressen.
* Enskild medlem i ansluten medlem har närvaro- och yttranderätt.
* Beslut fattas, där inget annat anges i dessa stadgar, med enkel majoritet. Vid lika röstetal
gäller lottning, dock ej vid val av förbundsordförande och kassör som måste ske genom
majoritetsbeslut. Vid lika röstetal vid val av förbundsordförande eller kassör ajourneras mötet
och när förhandlingarna återupptas sker en ny omröstning. Utfaller omröstningen även denna
gång med lika röstetal upprepas proceduren med ajournering och ny omröstning. Denna
procedur pågår till dess en kandidat erhållit flest röster.
* Motioner till kongressen ska vara styrelsen tillhanda senast 8 veckor före kongressen och
kan väckas av ansluten medlem eller enskild som är medlem i medlem ansluten till förbundet.
Styrelsen ska yttra sig över inkomna motioner. Skriftlig kallelse med föredragningslista,
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, förslag till verksamhetsplan, propositioner och
motioner med styrelsens yttrande och valberedningens förslag ska utsändas till medlemmarna
i så god tid som möjligt, dock senast 2 veckor före kongressen.
* Ärende som enskild medlem, ansluten medlem eller enskild som är medlem i medlem
ansluten till förbundet, vill ha behandlat på kongressen ska skriftligen anmälas till styrelsen
senast 8 veckor före kongressen.
* Extra kongress kan kallas när styrelsen anser det erforderligt eller då minst en tredjedel av
medlemmarna skriftligen begär det. Begäran ska ställas till styrelsen.
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§ 11 ÄRENDEN PÅ KONGRESSEN
* Vid årsmötet ska följande punkter förekomma:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

Mötets öppnande
Godkännande av dagordningen
Val av ordförande för mötet och sekreterare
Upprättande av röstlängd
Val av två justerare
Val av två rösträknare
Fråga om kongressens behöriga utlysande
Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
Revisorernas berättelse för samma tid
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Beslut om årsavgift för kommande år för
a) medlem, d.v.s. ansluten medlem
b) stödmedlem
Val av ordförande (2 år)
Val av kassör (2 år)
Val av styrelseledamöter (2 år)
Val av två (2) revisorer varav en (1) representerar en medlemsorganisation
och en (1) är godkänd revisor (2 år) och två (2) revisorersättare varav en
representerar en medlemsorganisation och en (1) är godkänd revisor (1år).
Val av ledamöter (2 år) till valberedningen, varav en sammankallande
Fastställande av arvoden
Behandling av propositioner och motioner
Fastställande av verksamhetsplan
Beslut om tid och plats för nästa kongress
Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till kongressen eller som
enskild medlem hos styrelsen skriftligen anmält

Ärende som ej upptagits på föredragningslistan kan ej tas upp för beslut.

§ 12 EXTRA KONGRESS
* Vid extra kongress kan endast ärenden upptas till beslut som varit angivna i kallelsen till
mötet. Som ordförande fungerar förbundets ordförande, såvida mötet inte beslutar annorlunda.
Över extra kongress föres protokoll. Detta ska justeras av två därtill vid mötet valda
protokolljusterare
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§ 13 STYRELSENS UPPGIFTER
* Styrelsen företräder förbundet, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter
samt beslutar å förbundets vägnar i alla ärenden vars handläggning inte regleras på annat vis i
dessa stadgar.

* Det åligger styrelsen
att verka för förbundets ändamål
att verkställa av förbundet fattade beslut
att sköta förbundets ekonomi och bokföring
att upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning samt framlägga
dessa vid kongressen
att verkställa övriga åligganden i enlighet med dessa stadgar
att inneha arbetsgivaransvaret för av förbundet anställd personal
att inom sig utse ett arbetsutskott (AU) som träffas mellan styrelsemötena bestående av
minst tre ledamöter.

§ 14 FIRMATECKNARE
* Förbundets firmatecknare beslutas av förbundsstyrelsen.

§ 15 STYRELSESAMMANTRÄDEN
* Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Kallelse till styrelsemötet ska skickas ut
senast tre veckor före mötet. Beslutsprotokoll ska föras vid styrelsemötena.
Beslutsprotokollen ska justeras av ordföranden.
* AU-protokoll ska upprättas vid AU:s sammanträden och delges övriga styrelseledamöter.
* Ledamot som ej kan närvara ska snarast möjligt anmäla förhinder.
* Extra styrelsemöte sammankallas när minst halva styrelsen begär det.

§ 16 ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR
* Arvoden utgår i enlighet med kongressbeslut. Valberedningen lägger varje år till kongressen
fram ett förslag till arvode för styrelsen. Kostnadsersättning utgår för verifierade utgifter för
resa, kost och logi i samband med uppdrag för förbundet samt för förlorad arbetsinkomst.

§ 17 BESLUTSFÖRHET
* Styrelsen är beslutsför då ordförande eller vice ordförande samt minst halva antalet övriga
ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.

6

§ 18 REVISION
* Styrelsens förvaltning samt förbundets räkenskaper och verksamhet ska årligen granskas av
de på kongressen utsedda revisorerna.
Styrelsen ska överlämna årsredovisningen i sådan tid att revisor kan avlämna sin
revisionsberättelse till kongressen.

§ 19 VALBEREDNING
Valberedningen skall bestå av fem (5) ledamöter, två (2 år), varav en sammankallande.
Valberedningen väljs på kongressen. Tre (3) ledamöter utses vid det ena årets kongress och
två (2) ledamöter utses av kongressen påföljande år. Valberedningen har till uppgift att föreslå
om- eller nyval av ordförande, kassör, styrelseledamöter, revisorer och revisorsersättare.
Valberedningen har även till uppgift att till kongressen varje år föreslå arvoden för styrelsen.
Nomineringar kan sändas till valberedningen inom den tid som denna fastställer. Efter
nomineringstidens utgång äger valberedningen rätt att föreslå kandidater.
Valberedningens förslag, beslutsprotokoll liksom uppgifter om övriga nominerade kandidater,
ska lämnas till förbundet i så god tid att det kan bifogas övriga kongresshandlingar.
Valberedningen ska inhämta samtliga nominerades skriftliga presentationer.

§ 20 STADGEÄNDRING
* Ändring av dessa stadgar kan göras av kongressen. Beslut om ändring kräver kvalificerad
majoritet av de avgivna rösterna. För ändring av §§ 2 och 7 krävs två (2) på varandra följande
kongresser, varav en skall vara ordinarie.

§ 21 UPPLÖSNING
* För upplösning av förbundet krävs beslut vid två (2) på varandra följande kongresser, varav
en ska vara ordinarie. Beslut om upplösning kräver kvalificerad majoritet av de avgivna
rösterna. Vid det senare mötet ska även fattas beslut om disposition av eventuell egendom och
ekonomiska tillgångar tillhörande förbundet. Eventuell egendom och ekonomiska tillgångar
ska fördelas i lika delar mellan medlemmarna eller på annat sätt som beslutas med
kvalificerad majoritet av de avgivna rösterna.

****
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