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STADGAR FÖR  
CONCORD SVERIGE 
 

 

1. NAMN OCH STRUKTUR 

CONCORD Sverige är en ideell förening med säte i Stockholm, och är CONCORD Europas svenska 

plattform. 

 

2. VISION OCH SYFTE 
 

CONCORD Sveriges vision är en hållbar, demokratisk och jämlik värld fri från fattigdom och förtryck, 

där allas mänskliga rättigheter tillgodoses och respekteras.  

 

CONCORD Sveriges syfte är att stärka civilsamhällets roll och inflytande i utformning och 

genomförandet av politik för global hållbar utveckling, genom att organisera och samordna en mångfald 

av svenska civilsamhällesorganisationer i en plattform för delande, lärande och agerande.  

 

3. VERKSAMHET 

CONCORD Sverige samordnar och genomför gemensamt beslutade aktiviteter för att främja 

föreningens syfte.  

 

Verksamheten syftar främst till att tillsammans med medlemmarna utforma, koordinera och bedriva 

påverkansarbete i Sverige och i EU, informationsutbyte samt att stödja medlemsorganisationerna med 

kapacitetsstärkande insatser.  

 

Som svensk plattform av CONCORD Europa samarbetar CONCORD Sverige tillsammans med ett 

EU-omfattande nätverk av civilsamhällesorganisationer. 

 

4. MEDLEMSKAP 

Som medlem kan upptas svensk enskild organisation (ideell förening eller stiftelse) och 

paraplyorganisation för enskilda organisationer som genom sitt arbete verkar i enlighet med 

CONCORD Sveriges vision och syfte.  
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För att bli medlem krävs att organisationen utgör en aktiv och hängiven del av det svenska civilsamhället 

och kan presentera 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. Organisation som utifrån denna paragraf nekats medlemskap genom beslut av 

styrelsen kan överklaga beslutet till kommande årsmöte. För att kunna behandlas av årsmötet ska 

handlingarna ha inkommit senast tre månader före årsmötet. 

 

5A. 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.  

 

Handlingar som enligt dagordningen ska behandlas av årsmötet ska skickas ut till medlemmarna senast 

två veckor innan årsmötet, med undantag av vad som stadgas i paragraf 10.  

 

Varje medlemsorganisation har rätt att delta med ett röstberättigat ombud på årsmötet. Som 

röstberättigat ombud vid årsmötet kan inte styrelseledamot utses.   

 

Dessutom har organisationen rätt att skicka ytterligare en representant med yttrande- och förslagsrätt. 

För röstberättigat deltagande på årsmöte krävs att medlemsorganisation ej har obetalda 

medlemsavgifter. 

  

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, revisionsrapport och 

frågan om styrelsens ansvarsfrihet 

8. Beslut om motioner och propositioner 

9. Information om verksamhetsplan och budget samt beslut om medlemsavgift 

10. Val av ordförande 

11. Val av övriga ledamöter i styrelsen 

12. Val av valberedning. 

13. Val av revisorer 

14. Medlemsfrågor 



   
 
 
   
  27 april 2021 

 

 3 

15. Övriga frågor 

 

 

5B. EXTRA ÅRSMÖTE 
Extra årsmöte hålls om styrelsen så beslutar eller om minst en femtedel av medlemsorganisationerna så 

kräver. Kallelse till extra årsmöte ska utgå minst tre veckor innan mötet. En fullständig dagordning ska 

bifogas kallelsen och beslut kan bara fattas på sådana punkter som på detta sätt aviserats i kallelsen. 

 

 

6. MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 
Motioner till årsmötet måste inkomma senast 6 veckor innan mötet. 

 

 

7. STYRELSE 
Styrelsen ansvarar för CONCORD Sveriges ekonomi och verksamhet och väljs av årsmötet. 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.  

 

Förutom ordförandeposten, som alltid väljs av årsmötet, konstituerar sig styrelsen som den finner 

lämpligt.  

 

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. 
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11. UTESLUTNING 
Medlemsorganisation som inte agerar i enlighet med CONCORD Sveriges vision och syfte, 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. 

 

Antagna på årsmötet, 2021-04-27  

 


