Stadgar för Nätverket Jämställdhet i transportsektorn
§ 1 Nätverkets namn och status
Nätverket Jämställdhet i transportsektorn är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden.
Nätverket har sitt säte i Stockholm.
§ 2 Nätverkets syfte
Nätverket skall verka för en ökad jämställdhet i transportsektorn enligt intentionerna i det övergripande
politiska målet om jämställdhet, som innebär att kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället
och sina liv.
§ 3 Medlemskap
Nätverket står öppet för varje fysisk person som stödjer nätverkets syfte.
Nätverket riktar sig i första hand till kvinnor som arbetar med trafik- och transportfrågor.
Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som åsidosatt sina förpliktelser mot nätverket eller brutit
mot nätverkets stadgar.
Vid uteslutning har den uteslutne medlemmen inte rätt till återbetalning av innevarande års avgift.
§ 4 Medlemsavgift
Medlem har att erlägga en årsavgift för medlemskap per kalenderår.
§ 5 Ordinarie årsmöte
Nätverkets högsta beslutande organ är årsmötet.
Ordinarie årsmöte avhålls en gång årligen senast under april månad.
Styrelsen ansvarar för att skriftlig kallelse sänds till medlemmarna senast sex (6) veckor före
Årsmötet tillsammans med valberedningens förslag. Styrelsen ansvarar för att dagordning för
årsmötet, årsredovisning och budgetförslag för innevarande räkenskapsår sänds till medlemmarna senast
två (2) veckor före årsmötet.
Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie årsmöte skall skriftligen fyra (4) veckor före
ordinarie årsmöte inlämna sitt ärende till styrelsen för beredning.
På ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justerare att jämte årsmötets ordförande justera protokollet
6. Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av verksamhetsberättelsen
9. Föredragning av revisionsberättelsen
10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar
12. Information om och fastställande av budget och arbetsprogram för innevarande
räkenskapsår innefattande fastställande av medlemsavgift
13. Val av styrelsens ordförande
14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
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16. Val av valberedning
17. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till årsmötet
18. Mötets avslutande
Samtliga beslut fattas med enkel majoritet. Röstning sker slutet om någon så begär. Vid lika röstetal äger
styrelsens ordförande utslagsröst.
Varje medlem äger en röst vid årsmöte.
Medlem som inför årsmöte ej erlagt medlemsavgift saknar rösträtt.
§ 6 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas när styrelsen eller revisorerna finner detta påkallat eller om minst en tredjedel av
nätverkets medlemmar skriftligen till styrelsen begärt det med angivande av ärende som önskas behandlat.
Skriftlig kallelse till samtliga medlemmar skall avsändas senast tre (3) veckor före det extra årsmötet.
På extra årsmöte ska utöver ärenden enligt punkt 1-7 ovan endast förekomma de ärenden för vilka extra
årsmöte blivit utlyst och som angetts i kallelsen till årsmötet.
§ 7 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av minst sex (6) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter inklusive ordföranden samt två (2)
suppleanter. Samtliga väljs av årsmötet. Styrelsens ledamöter utser inom sig vice ordförande, sekreterare
och kassör samt de övriga funktioner som kan vara påkallade.
Ordförande väljs för ett år i taget. Övriga styrelseledamöter väljs för ett eller två år i taget.
Revisorerna skall vara två (2) jämte en (1) suppleant.
Revisorerna och revisorssuppleanten väljs för tiden från ordinarie årsmöte intill dess nästa ordinarie
årsmöte hållits.
§ 8 Styrelsens uppgifter
Styrelsen, som sammanträder på kallelse av ordföranden, är beslutsmässig när minst halva antalet
ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Omröstning sker öppet.
Styrelsens protokoll justeras av ordförande och en ledamot.
Föreningens firma tecknas av ordföranden eller kassören.
Styrelsen skall tillse att på alla sätt främja nätverkets syfte enligt § 2 till medlemmarnas bästa.
Det åligger styrelsen att;
•
övervaka att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med stadgar och andra i
vederbörlig ordning tillkomna föreskrifter och beslut
•
handha nätverkets ekonomiska angelägenheter och låta föra räkenskaper
•
årligen till ordinarie årsmöte avge verksamhetsberättelse gällande senaste räkenskapsår
samt förslag till budget för nästföljande räkenskapsår.
§ 9 Valberedning
Årsmötet utser en valberedning bestående av minst två (2) ledamöter varav en (1) utses till
sammankallande. Valberedningens förslag skall sändas ut till medlemmarna senast två veckor före
årsmötet.
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§ 10 Räkenskaper och revision
Verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår.
Styrelsens förvaltning och nätverkets räkenskaper skall årligen granskas av revisorerna.
Styrelsens årsredovisning skall senast den 1 mars överlämnas till nätverkets revisorer.
Revisorerna skall avlämna revisionsberättelse senast den 15 april.
§ 11 Stadgeändring
För stadgeändring fordras beslut av ordinarie årsmöte, vars beslut skall biträdas av minst två tredjedelar av
närvarande nätverksmedlemmar.
§ 12 Föreningens upplösning
Beslut om nätverkets upplösning skall fattas vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett möte
skall vara ordinarie årsmöte. Vid det andra av dessa årsmöten skall minst hälften av medlemmarna vara
företrädda och beslutet om upplösning fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
Vid föreningens upplösning skall föreningens medel, som icke enligt styrelsens bedömning erfordras för
uppfyllande av andra förpliktelser, överlämnas till verksamhet som gagnar nätverkets syfte enligt § 2.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dessa reviderade stadgar antogs vid årsmöte den 10 mars 2020.
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