
 
 
 

 

STADGAR FÖR PARAPLYORGANISATIONEN OPERATION 1325 
 

Fastställda vid ordinarie årsmöte den 31 mars 2008 

Uppdaterade vid ordinarie årsmöte den 12 mars 2013 

Uppdaterade vid ordinarie årsmöte den 26 mars 2014 

Uppdaterade vid ordinarie årsmöte den 24 mars 2015 

 

 

Deltagande organisationer: 

Kvinnor för Fred 

Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor 

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 

UN Women Sverige 

Svenska Kvinnors Vänsterförbund 

 

§1 ORGANISATION 

Paraplyorganisationens namn är Operation 1325. Organisationen är ideell med säte i 

Stockholm. 

 
§2 ÄNDAMÅL OCH METODER 

Paraplyorganisationens ändamål är att verka för att stärka kvinnors ställning i samhället 

genom förverkligandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1325:2000 genom information, 

politisk påverkan och utbildning såväl i Sverige som internationellt och därigenom förebygga 

våld och väpnad konflikt samt medverka till att skapa en hållbar global utveckling. 

 
§3 MEDLEMSKAP 

Till medlem antas organisation som vill verka för paraplyorganisationens ändamål och följa 

dess stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av paraplyorganisationens ändamål. 

Minst 80 % av den sökande organisationens medlemmar ska vara kvinnor. 

Medlemskap beviljas av styrelsen. Begäran insändes skriftligen och behandlas vid 

nästkommande möte.  

Begäran om utträde ur paraplyorganisationen sker med skriftlig anmälan till styrelsen. Vid 

följande årsmöte verkställs utträdet. 

 
§4 UTESLUTNING 

Årsmötet kan genom beslut med två tredjedels majoritet utesluta medlemsorganisation som 

underlåter att fullgöra sina förpliktelser gentemot paraplyorganisationen Operation 1325, 

skadar eller på annat sätt motarbetar dess ändamål. 

 

§5 VERKSAMHETSÅR 

Paraplyorganisationens verksamhetsår är lika med kalenderåret. 

 
§6 MEDLEMSAVGIFT 

Medlemsavgiften för kommande år fastställs av årsmötet och skall erläggas under det aktuella 

verksamhetsårets första kvartal. 



 
§7 ÅRSMÖTE 

Årsmötet är paraplyorganisationens högsta beslutande organ och skall hållas före juni månads 

utgång på dag och ort som styrelsen bestämmer. Varje medlemsorganisation har rätt att utse 

två ordinarie ombud och två suppleanter till årsmöte. Yttrande-, förslags-, och rösträtt 

tillkommer medlemsorganisationernas ombud eller vid förfall för dessa, suppleanter. 

Ombuden skall anmälas minst en vecka före årsmötet. Styrelseledamöter kan ej väljas till 

ombud. 

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

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

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

Styrelsens ledamöter väljs på två år. Hälften varje år. Ersättare väljs på ett år. Ordförande 

väljs på ett år. Styrelsen äger rätt att adjungera till styrelsen. 

 

Val av styrelse bereds av valberedning. Om ett ombud så fordrar skall val av styrelse ske 

genom sluten omröstning. 

På årsmötet skall följande punkter förekomma: 

1. Val av ordförande för årsmötet 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Val av justerare, tillika rösträknare 

4. Fråga om årsmötets behöriga utlysning 

5. Fastställande av dagordning 

6. Behandling av styrelsens årsbokslut samt verksamhetsberättelse 

för senaste verksamhetsåret 

7. Revisorernas berättelse för samma tid 

8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

10. Fastställande av plattform för paraplyorganisationens verksamhet 

11. Beslut om medlemsavgift för påföljande verksamhetsår 

12. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare 

13. Val av ordförande 

14. Val av kassör 

15. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare 

16. Val av två (2) revisorer och två (2) revisorsuppleanter 

17. Val av valberedning 

18. Motioner 

19. Styrelsens förslag till årsmötet 

 
§8 KALLELSE OCH MOTIONER 

Kallelse med angivande av sista motionsdag skall sändas till medlemsorganisationerna senast 

åtta (8) veckor före årsmötet. Dagordning, motioner, valberedningens förslag samt styrelsens 

förslag till årsmötet skall sändas ut till medlemsorganisationerna minst fyra (4) veckor före 

årsmötet. 

Motionsrätt tillkommer medlemsorganisationerna och motioner skall vara styrelsen tillhanda 

senast sex (6) veckor före årsmötet. 

 
§9 STYRELSE 

Styrelsen består av ordförande och minst fem (5) högst tio (10) ledamöter samt fem (5) 

suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och beslutar om ordningen för hur 

ersättare tjänstgör. Medlemsorganisationer nominerar personer som ordförande, kassör, 



ledamöter och ersättare. Varje medlemsorganisation kan representeras av högst två (2) 

personer i styrelsen samt ersättare för dessa. 

Styrelsen företräder paraplyorganisationen, fattar policybeslut, anger riktlinjer för 

paraplyorganisationens arbete, bevakar paraplyorganisationens intressen och handhar dess 

angelägenheter samt beslutar på paraplyorganisationens vägnar i alla ärenden vars 

handläggning icke regleras i dessa stadgar. 

Det åligger styrelsen 

- att verka för paraplyorganisationens ändamål 

- att verkställa årsmötets beslut 

- att omhänderha paraplyorganisationens ekonomi och bokföring 

- att upprätta verksamhetsberättelse och årsbokslut samt framlägga 

dessa vid paraplyorganisationens årsmöte 

- att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar 

- att fastställa arbetsordning för kansliet 

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden 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. 

Styrelsearvode utgår ej. 

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

beslut fattas med enkel majoritet. Styrelsens möten skall protokollföras. 

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval som avgörs genom lottning. 

 

 
§10 ARBETSUTSKOTT OCH ARBETSGRUPPER 

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott om högst fem (5) ledamöter. Ordförande eller vice 

ordförande samt kassör skall ingå i arbetsutskottet. 

Arbetsutskottet är beslutfört om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Arbetsutskottets 

beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Arbetsutskottets 

möten skall protokollföras. 

Arbetsutskottet skall bereda frågor inför styrelsen och handha ärenden och ansvarsområden 

som delegerats av styrelsen. 

Styrelsen kan för olika ansvarsområden även utse särskilda arbetsgrupper, vars förslag före 

beslut i styrelsen bereds inom arbetsutskottet. 

 
§11 VALBEREDNING 

Paraplyorganisationens valberedning skall bestå av minst tre (3) ledamöter som utses av 

årsmötet. En av ledamöterna utses till sammankallande. 

 
§12 KANSLI 

Styrelsen biträds av ett kansli som ansvarar för den löpande verksamheten, bereder 

förekommande ärenden och verkställer meddelade beslut. 

 
§13 FIRMATECKNING 

Paraplyorganisationens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser. 

 
§14 REVISORER 



Styrelsens förvaltning och paraplyorganisationens ordinarie räkenskaper skall årligen 

granskas av två revisorer som utses av årsmötet för tiden intill nästa årsmöte. Minst en revisor 

och dennes suppleant skall vara auktoriserad. 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut skall överlämnas till revisorerna för granskning senast 

sex (6) veckor före årsmötet. 

Revisorerna skall senast tre veckor efter mottagande av handlingar avge sin berättelse. 

 
§15 STADGEÄNDRING 

Förändring av stadgar beslutas vid ordinarie årsmöte och kan även beslutas av extra årsmöte. 

För att årsmötets beslut skall bli gällande erfordras minst två tredjedels majoritet med 

företrädare för minst hälften av medlemsorganisationerna närvarande. För att extra årsmötets 

beslut skall gälla erfordras minst tre fjärdedels majoritet med företrädare för minst hälften av 

medlemsorganisationerna närvarande. 

 
§16 UPPLÖSNING 

Vid upplösning av paraplyorganisationen erfordras beslut på ordinarie årsmöte med minst tre 

fjärdedels majoritet med företrädare för minst hälften av medlemsorganisationerna 

närvarande. Vid upplösning skall organisationens tillgångar fördelas till ändamål som 

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

  


