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Stadgar för Reportrar utan gränser – Sverige

§1 Reportrar utan gränser – Sverige
a) Föreningens namn är Reportrar utan gränser - Sverige
b) Föreningen är en sektion av Reporters sans frontières med säte i Paris
c) Föreningens räkenskapsår är kalenderår
§2 Målsättning
Reportrar utan gränser är en förening som
a)
b)
c)
d)
e)

samlar in och sprider information om brott mot press- och yttrandefrihet
runt om i världen.
protesterar direkt till statsledningar och regeringar som kränker yttrandeoch pressfriheten.
stöder journalister som har fängslats eller på annat sätt trakasseras på
grund av sin yrkesutövning. En form för bistånd är fadderverksamhet.
vidareutbildar journalister från utsatta områden.
stöder förföljda journalister som söker asyl i Sverige.

§3 Medlemskap
a) Reportrar utan gränsers föreningsmässiga grund är dess medlemmar.
Medlem i Reportrar utan gränser är var och en som betalat den fastställda årsavgiften.
b) Rätt till medlemskap tillkommer fysiska personer och juridiska personer.
Juridiska personer ska utse en fysisk person att representera sig. Endast
fysiska personer är valbara.
c) Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgad årsavgift eller bryter mot föreningens verksamhet eller avsiktligt skadar föreningens intressen. Beslut
om uteslutning fattas av styrelsen.
§4 Ordinarie årsmöte
a) Årsmötet är Reportrar utan gränsers högsta beslutande organ. Årsmötet
ska hållas varje år före 1 juni.
b) Medlem har yttrande-, förslags- och rösträtt. Kallelse till årsmöte ska ha
sänts till alla medlemmar minst två veckor före mötet.
c) Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
a. Årsmötets öppnande
b. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
c. Fastställande av dagordning
d. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

e.

Val av justeringsmän, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet
f. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning
g. Revisorernas berättelse
h. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
i. Fastställande av medlemsavgift
j. Arbetsplan och budget fram till nästa årsmöte
k. Förslag som väckts till eller av styrelsen
l. Val av
i. styrelseordförande för ett år
ii. kassör för ett år
iii. styrelseledamöter för två år
iv. tre suppleanter för två år
v. revisor för ett år
vi. Val av valberedning bestående av tre personer
m. Övriga frågor
d) Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs.
Med undantag för de i §10 nämnda frågorna avgörs vid omröstning alla
frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet, men val kan ske
med slutna sedlar om medlem så begär. Vid omröstning, som ej avser val,
gäller vid lika röstetal det förslag som ordförande vid mötet stödjer. Vid
val ska i händelse lika röstetal ska lotten avgöra.
e) Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på årsmötet.
§5 Extra årsmöte
Styrelsen får kalla medlemmar till extra årsmöte, om sådant behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte om revisorerna så skriftligen kräver eller
när det för angivet ändamål begärs av minst tio medlemmar. Kallelse jämte dagordning för extra årsmöte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna. Vid extra årsmöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras. Extra
årsmöte är beslutsmässigt enligt §4e.
§6 Styrelsen
a) Styrelsen är Reportrar utan gränsers högsta beslutande organ mellan
årsmötena. Endast medlem är valbar till styrelsepost. Med medlem avses
fysisk person eller representant för juridisk person.
b) Ordinarie ledamöter och suppleanter får inte vara försatta i konkurs, ha
betalningsanmärkning eller näringsförbud. Förändrade omständigheter
under mandatperiod ska skyndsamt meddelas ordföranden.
c) Styrelsen består av ordförande och minst fem övriga ledamöter samt tre
suppleanter. Styrelsen äger rätt att vid behov adjungera ytterligare personer, som då deltar i styrelsens sammanträden med förslags- och yttranderätt.
d) Föreningens firma tecknas enligt beslut av styrelsen.
e) Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
f) Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmöte och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som
revisorerna önskar ta del av, när helst så begärs, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad
före årsmötet.

g) För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att minst hälften av ledamöterna är närvarande vid mötestillfället.
§7 Revisorn
a) Till revisor kan endast auktoriserad eller godkänd revisor med revisorsexamen väljas.
b) Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det
senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
§8 Valberedningen
Ledamot i valberedningen ska vara medlem i föreningen. Ledamot eller suppleant
i föreningens styrelse kan inte ingå i valberedningen. Antalet ledamöter i valberedningen ska vara minst tre.
§9 Stadgar
a) Ändringar av lydelser i stadgarnas §1, §2 och §10 kan enbart göras efter
beslut vid två, efter varandra följande, ordinarie årsmöten.
b) Endast årsmöte kan ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet.
§10 Upplösning
Förslag om upplösning av föreningen Reportrar utan gränser får endast framläggas till ordinarie årsmöte och ska vara styrelsen tillhanda senast tre månader före
mötet. I beslut om upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar användas i
enlighet med föreningens målsättning. Medlem har ej rätt till del av föreningens
behållning eller egendom vid upplösning.

