
 

  

                

                

 

STADGAR FÖR PARAPLYORGANISATIONEN OPERATION 1325 

§ 1 Organisationens ändamål  

Operation 1325 har som ändamål att öka kvinnors inflytande och deltagande i fredsprocesser och i 

konfliktlösning genom tillämpning av konceptet kvinnor fred och säkerhet (KFS), och därigenom 

medverka till att skapa en global hållbar utveckling.  

Vår verksamhet bygger på FN:s Säkerhetsrådsresolution 1325 och efterföljande resolutioner, 

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) och Beijing 

Plattform for Action. Operation 1325 verkar genom att sprida information, utöva påverkansarbete 

och utbildning samt samarbete och nätverkande både i Sverige och internationellt. 

Operation 1325 är en partipolitiskt obunden, ideell organisation som arbetar enligt demokratiska 

principer. Det är en paraplyorganisation för kvinnoorganisationer som arbetar för fred och säkerhet. 

§ 2 Medlemskap 

En kvinnoorganisation som vilar på demokratisk grund och vill verka för Operations 1325s ändamål, 

följa dess stadgar och bidra till verksamheten kan ansöka om medlemskap. Ansökan görs skriftligen 

till styrelsen som behandlar och beviljar ansökan. Minst 75 % av den sökande organisationens 

medlemmar skall vara kvinnor. 

§ 3 Verksamhetsår 

Operation 1325s verksamhetsår är lika med kalenderåret. 

§ 4 Medlemsavgift 

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår. För rösträtt på årsmötet krävs 

att medlemsavgiften är inbetald.  

§ 5 Årsmöte  

Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ och skall hållas före mars månads utgång. 

Varje medlemsorganisation har rätt att utse två ombud till årsmötet. Yttrande- och rösträtt 

tillkommer medlemsorganisationernas ombud. Varje medlemsorganisation har två röster. Ombuden 

skall anmälas till kansliet minst en vecka före årsmötet. Styrelseledamot kan ej väljas som ombud för 

en medlemsorganisation. 

Val av styrelsen sker på årsmötet på förslag av valberedningen. Styrelsens ledamöter väljs på två år, 

hälften varje år. Suppleanter väljs på ett år. Ordförande och kassör väljs på ett år. Styrelsen äger rätt 

att adjungera till styrelsen. Högsta antalet mandatperioder i följd är tre. 

Beslut på årsmötet kräver enkel majoritet, förutom beslut om stadgeändring (se §14) eller 

organisationens upplösning (se §15). 

 



 

  

På årsmötet skall följande punkter behandlas: 

1. Val av ordförande för årsmötet 

2. Val av sekreterare för årsmötet 

3. Val av två justerare, tillika rösträknare 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Fråga om årsmötets behöriga utlysning 

6. Fastställande av dagordning 

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 

8. Presentation av årsbokslutet samt föregående års resultat 

9. Presentation av revisorernas berättelse för samma period 

10. Fastställande av årsbokslut och disposition av föregående års resultat 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Presentation och fastställande av årets verksamhetsplan  

13. Presentation av årets budget och fastställande av densamma 

14. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

15. Presentation av valberedningens förslag till styrelse och suppleanter 

16. Val av ordförande 

17. Val av kassör 

18. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

19. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

20. Val av valberedning 

21. Presentation av motioner och diskussion 

22. Presentation av styrelsens förslag och diskussion 

23. Årsmötet avslutas 

 

§ 6 Kallelse och Motioner 

Kallelse till årsmöte skall sändas till medlemsorganisationerna senast åtta (8) veckor före årsmötet. 

Motionsrätt tillkommer medlemsorganisationerna. Handlingar till årsmötet inklusive motioner, 

valberedningens förslag samt styrelsens förslag till årsmötet skall vara medlemsorganisationerna 

tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet. 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller minst en tredjedel av medlemsorganisationerna eller 

revisorerna skriftligen så begär. Skriftlig kallelse skall sändas ut senast två (2) veckor för extra 

årsmöte. Extra årsmöte behandlar endast de ärenden som angetts i kallelsen. 

§ 7 Styrelse 

Styrelsen består av ordförande, kassör och minst fem (5) och högst nio (9) ordinarie ledamöter samt 

högst tre suppleanter. Nomineringar av styrelseledamöter görs av medlemsorganisationerna till 

valberedningen. Valberedningen föreslår ordförande, kassör, ledamöter och suppleanter som väljs på 

årsmötet. Styrelsen kan adjungera ledamöter. 

Styrelsen håller ett konstituerande möte i direkt anslutning till årsmötet och fördelar uppgifter mellan 

sig. 

Det åligger styrelsen 

- att verka för Operation 1325s ändamål 

- att verkställa årsmötets beslut 

- att ansvara organisationens ekonomi och bokföring 

- att upprätta verksamhetsberättelse och årsbokslut 

- att ta fram förslag till verksamhetsplan och budget till årsmötet 



 

  

- att fastställa arbetsordning för kansliet 

- att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar 

 

Styrelsen företräder Operation 1325 fattar policybeslut, anger riktlinjer för organisationens arbete 

och bevakar organisationens intressen.  

§8 Styrelsens löpande arbete 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller den som ordförande delegerar till, eller då tre 

ledamöter kräver detta. Styrelsen skall sammanträda minst fyra (4) gånger per år. Kallelse till 

styrelsesammanträde skall utsändas senast en (1) vecka före sammanträdet.  

Styrelsen är beslutför om minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut fattas 

med enkel majoritet. Vid lika rösttal har ordförande utslagsröst. Styrelsens möte skall protokollföras.           

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott (AU) om minst tre ledamöter. Ordförande och vice 

ordförande skall ingå i arbetsutskottet. Kanslichefen är adjungerad. Arbetsutskottet skall bereda 

frågor inför styrelsemöte. AU:s möten skall protokollföras. 

Styrelsen kan därutöver för olika ansvarsområden även utse särskilda arbetsgrupper. 

§9 Valberedning 

Valberedning för Operation 1325 utses av årsmötet och består av minst tre (3) ledamöter. De valda 

ledamöterna utser inom sig en sammankallande. Valberedningen strävar efter att styrelsens 

sammansättning har erforderlig kompetens och bygger på rotation mellan medlemsorganisationerna. 

§ 10 Firmateckning 

Minst två firmatecknare för Operation 1325 utses för ett år i taget i det konstituerande styrelsemötet. 

Tidigare firmatecknares rätt att teckna firman upphävs därmed. 

§ 11 Revisorer  

Årsmötet väljer två revisorer, varav en skall vara en auktoriserad revisor, samt en revisorssuppleant. 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut skall överlämnas till revisorerna för granskning senast fyra (4) 

veckor före årsmötet. Revisorerna skall senast tre veckor efter mottagande av handlingarna avge sin 

berättelse. 

§ 12 Utträde ur Operation 1325  

Om en medlemsorganisation väljer att lämna Operation 1325 skall detta meddelas skriftligen till 

styrelsen minst en månad innan utträdet sker.  

Om en medlemsorganisation underlåter att fullgöra sina förpliktelser gentemot Operation 1325, 

skadar eller på annat sett motarbetar dess ändamål, kan styrelsen besluta om uteslutning. 

§ 13 Stadgeändring 

Revidering av stadgar beslutas vid två på varandra följande årsmöten eller ordinarie årsmöte och 

extra årsmöte. Beslut om stadgeändring kräver två tredjedelars majoritet. För att extra årsmötets 

beslut skall gälla erfordras minst tre fjärdedelars majoritet av närvarande delegater. 

§14 Avveckling av Operation 1325 



 

  

Före avveckling av Operation 1325 skall organisationens samtliga ingångna avtal fullföljas eller 

avslutas. För avveckling av organisationen erfordras beslut på ordinarie eller extra årsmöte med 

minst tre fjärdedelars majoritet med företrädare för minst hälften av medlemsorganisationerna 

närvarande. Vid avveckling skall organisationens eventuella kvarvarande tillgångar överlåtas till 

ändamål som överensstämmer med organisationens ändamål, vilket beslutas av det sista årsmötet. 

 

 

- Fastställda vid ordinarie årsmöte den 31 mars 2008 

- Reviderade vid ordinarie årsmöte den 12 mars 2013 

- Reviderade vid ordinarie årsmöte den 26 mars 2014 

- Reviderade vid ordinarie årsmöte den 24 mars 2015 

- Reviderade vid ordinarie årsmöte den 23 april 2020 

 

 


