STADGAR
antagna 1962
med ändringar 1982, 1986, 1988, 1994, 1999, 2000, 2007, 2009, 2011, 2012 och 2019

§1

Namn
Föreningens namn är Föreningen för Svenskar i Världen.

§2

Ändamål
Föreningens ändamål är att företräda, tillvarataga och främja gemensamma
intressen och önskemål för svenskar i utlandet. Föreningen ska vara
utlandssvenskarnas kontakt-, service- och upplysningsorgan samt representera
dem inför myndigheter, organisationer, institutioner, företag och enskilda i Sverige
och i utlandet.
Sålunda ska föreningen verka för att:
-

upprätthålla kontakten mellan Sverige och i utlandet bosatta svenskar,

-

lämna utlandssvenskarna fortlöpande information om utvecklingen i Sverige,
främst i frågor av särskild betydelse för dem på det ekonomiska, juridiska och
samhälleliga området,

-

inför svenska myndigheter och institutioner aktivt bevaka frågor av betydelse
för utlandssvenskarna samt att ta initiativ till positiv lösning av sådana frågor,

-

möjliggöra för utlandssvensk ungdom att erhålla undervisning och utbildning i
Sverige ävensom svensk undervisning i utlandet,

-

bereda möjlighet för utlandssvensk ungdom att under ferier vistas i Sverige,

-

skapa förståelse i Sverige för utlandssvenskarna och deras arbete i utlandet
ävensom verka för att deras i utlandet vunna erfarenheter nyttiggöras i Sverige.

Därjämte ska föreningen
-

§3

lämna upplysningar och råd rörande levnads- och arbetsförhållanden i
främmande land till svenskar som har för avsikt att förlägga sin verksamhet
eller utbildning där.

Föreningen kan i eget namn eller i bolagsform driva ekonomisk verksamhet.
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§4

Föreningen ska vara politiskt obunden och arbeta utifrån demokratiska principer,
stödja demokratin som samhällssystem, verka för jämställdhet, mångfald, alla
människors lika värde och likabehandling i verksamheten samt ta avstånd från
våldsbejakande uttryck och åsikter.

§5

Samarbete
Föreningen bör samarbeta med föreningar och organisationer i Sverige, vilkas
verksamhet ligger i linje med föreningens syften.
Föreningen bör även, där så lämpligen kan ske, samarbeta med sammanslutningar
av svenskar i utlandet.

§6

Medlemskap
Medlemmarna är fysiska personer och företag/organisationer.
Med fysiska personer avses
- utlandssvensk, varmed menas svensk eller svenskfödd som är eller har varit
stadigvarande bosatt utomlands,
- i utlandet bosatt svenskättling,
- annan person som känner samhörighet med utlandssvenskarna och önskar
främja föreningens verksamhet.
Med företag/organisation avses
- företag, förening eller institution som önskar främja föreningens verksamhet.

§7

Den som önskar medlemskap ska anmäla detta per brev, fax, telefon eller epost.

§8

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen meddela detta.
Medlem som efter två påminnelser ej erlagt stadgad årsavgift anses därmed ha
utträtt ur föreningen.
Medlem kan genom beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen om styrelsen finner
att medlemmen gjort sig skyldig till förfarande som motverkar föreningens syften
ävensom eljest då styrelsen finner synnerliga skäl påkalla sådan åtgärd. För dylikt
beslut fordras två tredjedels majoritet av styrelsens ledamöter.

§9

Till hedersledamot kan föreningen på förslag av styrelsen kalla person som har
gjort särskilda insatser för att främja föreningen eller dess syften.

§ 10

Avgifter
Medlemsavgiften erläggs årligen.
Avgiftens storlek fastställes för nästföljande kalenderår av föreningen vid ordinarie
föreningsmöte på förslag av styrelsen.
Företag/organisation erlägger en årsavgift vars storlek bestäms genom
överenskommelse mellan föreningen och medlemmen ifråga dock till lägst tio
gånger årsavgiften för aktiv medlem.
Hedersledamot är befriad från årsavgift.

§ 11

Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som väljs av föreningen vid
ordinarie årsmöte.
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Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Styrelsen består av minst tolv ledamöter valda av årsmötet. Föreningens
generalsekreterare är självskriven ledamot av styrelsen.
Styrelsens ordförande väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig en vice
ordförande.
Styrelseledamöternas mandattid är tre år och kan förlängas med ett år i taget.
§ 12

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, vilken om möjligt ska utsändas
minst tio dagar före sammanträde. Begär minst tre ledamöter av styrelsen
skriftligen dess inkallande, därvid angivande det eller de ärenden, vilka de önskar
underställa styrelsens prövning, ska ordföranden utlysa sammanträde inom tjugo
dagar från skrivelsens mottagande.

§ 13

Styrelsen är beslutsmässig då minst sex ledamöter är närvarande. Beslut fattas
med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av
ordföranden.
Beträffande uteslutning av medlem se § 8.

§ 14

Utskott
För beredning av vissa ärenden kan styrelsen tillsätta tillfälliga utskott och
arbetsgrupper.

§ 15

Personal
För verkställande av styrelsens beslut ävensom för ledningen i allmänhet av det
arbete som föranledes av föreningens uppgifter utser styrelsen en
generalsekreterare.
I generalsekreterarens frånvaro eller vid annat för honom/henne inträffat förhinder
företrädes han/hon av den person som styrelsen därtill utser.
Generalsekreteraren anställer efter styrelsens godkännande den ytterligare
personal som erfordras.

§ 16

Ombud
Föreningen representeras i utlandet av ombud vilka har till uppgift att i respektive
land dels utgöra en förbindelselänk mellan föreningen och där bosatta medlemmar,
dels sprida kännedom om föreningen och verka för dess syften.
Ombuden utses av generalsekreteraren. Ombud är befriad från årsavgift.

§ 17

Firmateckning
Föreningens firma tecknas på det sätt styrelsen bestämmer.

§ 18

Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
Föreningens räkenskaper ska vara i bokslut sammanförda senast den 30 april.
Reviderad årsredovisning ska föreligga senast 31 maj.

§ 19

Revisorer
För att granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning väljer
föreningen vid ordinarie föreningsmöte minst en revisor och en revisorssuppleant.
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Revisorerna ska beredas tillfälle att fortlöpande granska styrelsens förvaltning.
Revisorerna ska senast den 30 april över sin granskning avge skriftlig berättelse
vari ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller avstyrkes.
§ 20

Valberedning
Vid varje ordinarie föreningsmöte ska av föreningen tillsättas en valberedning för
att bereda och avge förslag till de val vilka stadgeenligt ska förrättas vid närmast
följande ordinarie möte.
Valberedningen ska bestå av en styrelseledamot samt ytterligare två medlemmar i
föreningen av vilka minst en ska vara utlandssvensk.
Det åligger valberedningen att senast den 15 juni till styrelsen avge förslag. Två
veckor före årsmötet ska förslaget finnas tillgängligt på föreningens kansli
tillsammans med andra handlingar för årsmötet.

§ 21

Årsmöte
Föreningen sammanträder en gång årligen före augusti månads utgång till
ordinarie årsmöte å tid och plats som styrelsen bestämmer.
Extra möte hålls när styrelsen så finner erforderligt eller minst tjugofem
medlemmar skriftligen så begär med angivande av den eller de frågor
vederbörande önskar underställa föreningens prövning. Vid extra årsmöte må
beslut fattas endast i de frågor som avgivits i kallelsen.
Vid ordinarie möte ska till behandling förekomma följande ärenden:
1. Val av ordförande vid mötet,
2. Anteckning av närvarande medlemmar samt upprättande och godkännande av
röstlängd om så anses erforderligt,
3. Fråga huruvida mötet är behörigen kungjort,
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll,
5. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse,
6. Framläggande av revisionsberättelse,
7. Fastställande av balansräkningen,
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
9. Utseende av ordförande för föreningen för en period av tre år,
10. Val av styrelseledamöter för en period av tre år,
11. Val av revisorer,
12. Tillsättande av valkommitté,
13. Bestämmande av årsavgiftens storlek för nästkommande kalenderår,
14. Behandling av frågor väckta av styrelsen eller av medlemmar.
Medlem som önskar visst förslag behandlat å ordinarie möte ska skriftligen anmäla
detta till styrelsen minst två månader före mötet.
Styrelsen ska till mötet avge utlåtande över eventuellt förslag till ändring av
föreningens stadgar och bör, där så är möjligt, avge utlåtande även över andra
förslag.
Kallelse till årsmöte sker genom publicering i Svenskar i Världens nyhetsbrev och
på föreningens hemsida på Internet senast en månad i förväg.
Styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och valkommitténs förslag
ska finnas tillgängliga på föreningens kansli två veckor före ordinarie årsmöte.
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§ 22

Vid ordinarie eller extra årsmöte äger varje närvarande aktiv medlem som erlagt
stadgad avgift för det kalenderår då rösträtten ska utövas eller för närmast
föregående kalenderår en röst.
Företags-/organisationsmedlem äger en röst.
I utlandet bosatt aktiv medlem äger röst genom fullmakt som för granskning ska
tillställas styrelsen senast fem dagar före mötet. Fullmakt kan endast innehas av
medlem. Ingen får rösta med mer än en fullmakt.
Röstlängd upprättas endast då så anses erforderligt.

§ 23

Stadgeändring
Beslut om stadgeändring kan endast fattas vid två på varandra följande årsmöten
varav ett ska vara ordinarie, hållna med minst två veckors mellanrum. För sådant
beslut krävs vid vartdera tillfälle att förslaget biträdes av minst tre fjärdedelar av de
angivna rösterna.

§ 24

Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning ska fattas med minst ¾ av de angivna rösterna
vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Upplöses föreningen ska i beslutet meddelas hur föreningens behållna tillgångar
ska användas. Beslutet därom må endast gälla ändamål som överensstämmer
med föreningens syften.

