STADGAR FÖR CONCORD SVERIGE
svensk plattform for enskilda organisationers medverkan i CONCORD European NGO confederation for relief and development.
1. Namn och struktur
CONCORD Sverige, är en ideell förening med säte i Stockholm, och utgör en svensk plattform för
CONCORD - European NGO confederation for relief and development.
2. Syfte
Att vara en plattform för samordning av civilsamhällesorganisationer i Sverige och samverkan med
CONCORD Europa. Vi bidrar till kapacitetsstärkning av medlemmar, informationsutbyte och gemensamt agerande för att påverka Sveriges och EU:s utvecklings- och samstämmighetspolitik samt valda
delar av utrikespolitiken.
3. Verksamhet
CONCORD Sverige genomför i Sverige de uppgifter som ingår i CONCORD-European NGO confederation for relief and development’s mandat. CONCORD Sverige utser svenska representanter till olika
organ inom CONCORD-European NGO confederation for relief and development och ansvarar för
information till medlemsorganisationerna om dess aktiviteter liksom om andra bistånds relaterade EUfrågor. CONCORD Sverige föreslår nationella möten, konferenser och seminarier i relation till detta
arbete. CONCORD Sverige har möjlighet att genomföra andra typer av gemensamt beslutade aktiviteter.
4. Medlemskap
Som medlem kan upptas svensk enskild organisation (ideell förening eller stiftelse) och paraplyorganisation för enskilda organisationer som stöder CONCORD Sveriges syfte. För att bli medlem krävs ett
demokratiskt förhållningssätt, samt att organisationen presenterar årsredovisning och verksamhetsberättelse för de senaste två åren. Medlemskap beviljas av styrelsen och kan tas upp till beslut om ansökan inkommit senast 3 veckor innan styrelsens möte. Som röstberättigat ombud vid årsmötet kan
inte styrelseledamot utses.
5. Årsmötet
Årsmötet är CONCORD Sveriges högsta beslutande organ och hålls senast i april månad. Kallelse
med dagordning till årsmötet ska utgå minst åtta veckor innan mötet.
Extra årsmötet hålls om styrelsen så beslutar eller om minst en femtedel av medlemsorganisationerna
så kräver. Kallelse till extra medlemsmötet ska utgå minst tre veckor innan mötet och beslut kan bara
fattas på sådana punkter som aviserats i kallelsen.
Varje medlemsorganisation har rätt att delta med ett röstberättigat ombud på årsmötet. Dessutom har
organisationen rätt att skicka ytterligare en representant med yttrande- och förslagsrätt. För röstberättigat deltagande på årsmöte krävs att medlemsavgift betalats innevarande eller föregående år. Som
röstberättigat ombud vid årsmötet kan inte styrelseledamot utses.
På årsmötet ska följande punkter behandlas:
1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av justeringspersoner
4. Mötets stadgemässiga utlysande
5. Fastställande av dagordning

6. Fastställande av röstlängd
7. Rapporter och beslut om föregående års verksamhet, ekonomisk årsredovisning och frågan om
styrelsens ansvarsfrihet
8. Beslut om motioner
9. Information om verksamhetsplan och budget samt beslut om medlemsavgift
10. Val av ordförande
11.Val av övriga ledamöter i styrelsen
12.Val av revisorer
13.Val av valberedning.
14.Övriga frågor
6. Motioner till årsmötet
Motioner till årsmötet måste inkomma senast 6 veckor innan mötet.
7. Styrelse
Styrelsen ansvarar för CONCORD Sveriges ekonomi och verksamhet. Styrelse består av ordförande
och minst åtta eller högst 12 övriga ledamöter. Ordförande väljs för ett år och övriga ledamöter väljs
för två år i taget, så att årligen hälften av dem är i tur att väljas. Styrelsen är beslutsmässig när minst
hälften av dess ledamöter är närvarande.
8. Valberedning och nominering till styrelsen
Årsmötet utser valberedning som består av minst 3 ledamöter varav en är sammankallande. Ledamöterna till styrelsen ska vara nominerade av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer och skall
vara valberedningen tillhanda senast 6 veckor innan årsmötet.
9. Revision
Årsmötet utser två revisorer och två revisorssuppleanter. Revisorerna ska till årsmötet rapportera om
sin granskning av föreningens verksamhet, jämte räkenskaper och förvaltning.
10. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst två tredjedelar av rösterna och enligt förslag som funnits skriftligen tillsammans med kallelsen.
11. Uteslutning
Medlemsorganisation som bryter mot stadgarna eller på annat sätt allvarligt skadar CONCORD Sverige kan uteslutas efter beslut på årsmöte med stöd av minst två tredjedelar av rösterna.
12. Upplösning
CONCORD Sverige kan upplösas av årsmötet med stöd av minst två tredjedelar av rösterna och med
minst hälften av medlemsorganisationerna närvarande.
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