Stadgar för föreningen Hand i Hand
§ 5 avs räkenskapsår/verksamhetsår reviderad vid årsmötet 2021

§1

Föreningen Hand i Hand är partipolitiskt och religiöst obunden och bedriver
verksamhet i Baltikum i form av stöd och hjälp till behövande.

§2

Föreningens syfte
Att: utan mellanhänder och utan vinstsyfte förmedla materiellt och ekonomiskt
bistånd till olika institutioner, organisationer och samfund.
Att: verka för kunskaps och erfarenhets utbyte mellan de olika länderna.

§3

Mål
Föreningens långsiktiga mål är hjälp till självhjälp.

§4

Medlemskap
Den som respekterar och stöder föreningens syfte, samt blir rekommenderad av
minst två aktiva medlemmar, är berättigad till medlemskap.
Årsmötet fastställer kommande kalenderårs medlemsavgift, vilken skall vara
inbetald sista februari.

§5

Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår följer kalenderåret.
Föreningens räkenskapsår följer kalenderåret.

§6

Årsmöte
Årsmöte skall hållas inom fyra månader från verksamhetsårets slut.
Samtliga medlemmar skall kallas till årsmötet senast en månad före mötet.
I kallelsen skall anges de frågor som skall behandlas på årsmötet.
Vid årsmötet väljs styrelse med enkel majoritet.
Vid årsmötet beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen avs föregående verksamhetsår.
Årsberättelse om verksamhet och ekonomi redovisas inför varje årsmöte.
Ärende som medlem av föreningen önskar få behandlat vid årsmötet skall vara
styrelsens ordförande eller sekreterare tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

§7

Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst fyra ledamöter.
Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av ledamöterna deltar i mötet.
Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
Föreningens ordförande eller kassör äger rätt att teckna föreningens firma.
Styrelsearvode utgår ej.

§8

Revision
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två på
årsmötet utsedda revisorer.
För revisorerna utses var sin personliga suppleant.
Förvaltningsberättelse och årsredovisning skall överlämnas till revisorerna för
granskning senast tre veckor före årsmötet.
Revisorerna skall senast tre dagar före årsmötet avge revisionsberättelse.

§9

Kommittéer
Med uppgift att efter styrelsens beslut leda verksamheten kan styrelse tillsätta de
kommittéer styrelsen anser erforderliga.

§ 10

Stadgeändring
Ändring av föreningens stadgar kan endast ske vid årsmötet och kräver att minst tre
fjärdedelar av dem som röstar biträder förslaget om ändring.
Förslag till ändring av stadgan skall biläggas kallelsen till årsmötet.

§ 11

Upplösning
Föreningen kan endast upplösas efter beslut vid årsmötet.
Vid eventuell upplösning av föreningen skall dess tillgångar oavkortat gå till någon
seriös biståndsverksamhet i Baltikum.

