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Stadgar för Ökenodlarna
Antagna på konstituerande möte 2016-05-03

i Annes hus Hjulmakaregatan 35, 41261 Göteborg

NAMN OCH SÄTE

§ 1. Föreningen  är  en  ideell  förening  vars  namn  är  Ökenodlarna,  nedan  kallad
“Föreningen”.

§ 2. Föreningen är partipolitisk och religiöst obunden. 

§ 3. Föreningen har sitt säte i Göteborg, Sverige.

RÄKENSKAPSÅR

§ 4. Föreningens  verksamhetsår  och  räkenskapsår  löper  från  1  januari  till  31
december.

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

§ 5. Föreningen skall  ägna sig åt internationellt  hjälparbete genom uppodling och
beskogning av öknar och torrområden med hjälp av olika odlingstekniker.

§ 6. Arbetet riktar in sig på:
a) Att  finansiera  och  genomföra  utbildning  för  lokalbefolkningen  på  utvalda

områden  för  att  öka  kunskapen  på  området  och  även  att  främja  deras
användande av olika odlingstekniker. 

b) Att utveckla olika hållbara odlingstekniker som lämpar sig för ökenklimat. 
c) Att främja samarbetet med den lokala befolkningen för att undvika konflikter

på området.

§ 7. Föreningens  målsättning  är  att  göra  en  global  insats  för  miljön  genom
ökenodling. Genom att skapa grönska och uppodling i öken och torrområden
bidrar Föreningen till en minskning av koldioxid, skapande av vattentillgångar
och förbättrade levnadsvillkor för befolkningen.

§ 8. Föreningen skall på olika sätt aktivt samla in medel för att kunna genomföra
sina  projekt,  samt  söka  de  bidrag  som  kan  anses  vara  förenliga  med
verksamheten.

STYRELSE

§ 9. Föreningens styrelse skall bestå av minst tre, högst nio ledamöter. Styrelsen
väljs av årsmötet.

1



Stadgar för Ökenodlarn Sida 2 av 5

§ 10. Styrelsen ansvarar  för  att  årsmötets beslut  genomförs och har övergripande
ansvar för Föreningens ekonomi och verksamhet. Styrelsen tar beslut gällande
den löpande verksamheten.  Styrelsen skall  till  årsmötet  föreslå  Föreningens
budget och verksamhetsplan. 

§ 11. Styrelsemedlemmar  väljs  för  två  år  i  taget.  Vid  varje  år  väljs  dock  halva
styrelsen om

§ 12. Styrelsen skall  inom sig  utse ordförande och andra eventuella poster på ett
konstitutionerande styrelsemöte.

§ 13. Ordförande väljs inom styrelsen för ett år i taget.

§ 14. Arvoden bestäms av årsmötet, se § 30.

§ 15. Styrelsen  är  beslutsför  på  styrelsemöten  när  minst  två  tredjedelar  av
ledamöterna är närvarande, fysiskt eller via elektronisk länk. I de fall styrelsen
består av minimiantalet är styrelsen beslutsför endast när samtliga ledamöter är
närvarande, fysiskt eller via elektronisk länk. Beslut fattas så långt möjligt med
konsensus. Vid oenighet kan öppen eller sluten votering göras på begäran av
en styrelsemedlem. För att ett beslut skall gälla krävs minst 51 % av rösterna,
förutom vid beslut om stadgeändring, se § 33. Vid lika röstetal är ordförandes
röst utslagsgivande.  

§ 16. Om  en  styrelsemedlem  uppträder  på  ett  sätt  som  inte  är  förenligt  med
föreningens  värdegrund,  eller  i  strid  med jävs-  eller  korruptionsparagraferna
nedan, kan denne efter beslut från den övriga styrelsen skiljas från sitt uppdrag
med omedelbar verkan.

§ 17. Över styrelsens beslut skall det föras protokoll. Protokollet skall undertecknas
av den som har  varit  protokollförare.  Det  skall  justeras  av  ordföranden,  om
denne inte har fört protokollet.

REVISOR

§ 18. Föreningen  ska  anlita  en  godkänd  eller  auktoriserad  revisor  samt  utse  en
lekmannarevisor.  Valberedningen  nominerar  en  revisor  och  en
revisorssuppleant  eller  en  revisionsfirma,  som  godkänns  av  årsmötet.
Valberedningen nominerar också en lekmannarevisor att  väljas vid årsmötet.
Revisorn omfattas av jävs- och korruptionsparagraferna.

§ 19. I de fall  Föreningen ansöker om ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll,
skall  revisorn granska årsredovisningen i  enlighet med reglerna för 90-konto
och gällande lagstiftning. 

§ 20. Godkänd  eller  auktoriserad  revisor  ersätts  efter  faktura.  Arvode  för
lekmannarevisor bestäms av årsmötet, se § 30.  
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MEDLEMMAR

§ 21. Medlem i  organisationen kan den bli  som åtar  sig  att  stödja och arbeta för
organisationens  mål  och  intressen,  se  §§  4-7,  samt  förbinder  sig  att  följa
organisationens stadgar. För att bli  medlem i organisationen skall en skriftlig
anmälan skickas in till styrelsen och medlemsavgiften som årsmötet fastställer
skall betalas. Medlemmar antas efter styrelsens beslut.

Medlemsavgift
§ 22. Medlem skall betala medlemsavgift enligt de kriterier som fastställs av årsmötet.

I  samband  med  att  medlemsavgiften  betalas,  skall  medlem  till  Föreningen
meddela  lämpligt  sätt  för  kommunikation,  såsom  e-postadress  eller
motsvarande. 

§ 23. Medlemsavgifterna betalas kalenderårsvis och gäller kalenderåret ut.

§ 24. Medlemmar har rätt att delta på föreningsstämmor.

Stödmedlem
§ 25. Föreningen  har  också  årsvisa  stödmedlemskap  för  att  bidra  till  föreningens

ändamål, men utan att behöva engagera sig i övrigt. Stödmedlem blir alla, som
betalar stödmedlemsavgiften som bestäms av årsmötet.

Uteslutning
§ 26. Om  en  medlem  uppträder  på  ett  sätt  som  direkt  motverkar  eller  skadar

föreningens  intressen,  eller  handlar  i  strid  med  jävs-  eller
korruptionsparagraferna nedan, kan denne efter beslut från styrelsen uteslutas.

VALBEREDNING

§ 27. Föreningens valberedning väljs på ett år av årsmötet. Den utgörs av minst två
personer, varav en är sammankallande.

ÅRSMÖTE

§ 28. Ett årsmöte skall hållas årligen under första kvartalet. Alla medlemmar som har
betalt  sin  medlemsavgift  för  året,  och som närvarar  vid  årsmötet  kan rösta.
Röstning med fullmakt får ej ske.  En skriftlig kallelse skall  sändas minst 15
dagar före årsmötet via e-post, eller på annat elektroniskt sätt, till den adress
medlem  angivit.  Medlemmar  äger  rätt  att  ge  förslag  till  ärenden  som  skall
behandlas på mötet. Detta skall dock skickas in senast två veckor innan mötets
genomförande till valberedningen. 
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§ 29. Årsmötet är Föreningens högst beslutande organ. Beslut på årsmöte fattas med
enkel majoritet förutom vid stadgeändring. 

§ 30. Följande punkter skall behandlas på årsmötet:
a) Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för årsmötet.
b) Fastställande av röstlängd för årsmötet. 
c) Frågan om mötet utlysts enligt stadgarna.
d) Godkännande  av  styrelsens  verksamhetsberättelse  samt  årsredovisning

(balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
e) Revisorernas berättelse och förslag.
f) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
g) Godkännande av budget och verksamhetsplan. 
h) Val av styrelse och revisorer. 
i) Eventuella beslut om stadgeändring.
j) Fastställande av medlemsavgift och stödmedlemsavgift. 
k) Fastställande  av  arvode  för  styrelsemedlemmar,  revisorer  och  andra

funktionärer i Föreningen. 
l) Behandling av inkomna propositioner och motioner, se § 28. 
m) Övriga frågor för att diskutera men beslut fattas ej

§ 31. Extra  årsmöte  kan kallas  om styrelsen så  beslutar  eller  vid  stadgeändring,  
se § 33.  Vid extra  årsmöte får  bara de frågor  behandlas som aviserats  vid
kallelsen. En skriftlig kallelse skall sändas ut minst två veckor i förväg. Minst en
månad  skall  ha  förflutit  mellan  extra  årsmöte  och  ordinarie  årsmöte.  Beslut
fattas som vid ordinarie årsmöte. 

§ 32. Styrelsen har rätt  att  kalla  till  föreningsmöte. Kallelse skall  skickas minst  tio
dagar före mötesdatum. Röstning får inte ske med fullmakt.

STADGEÄNDRING

§ 33. Beslut om stadgeändringar skall fattas av två på varandra följande årsmöten,
varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

§ 34. Någon stadgeändring gällande § 36 får inte ske.

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

§ 35. För upplösning av Ökenodlarna krävs ett förslag från en enig styrelse, och att
beslut  tas  av  årsmöte  med  minst  2/3  av  antalet  avgivna  röster  vid  sluten
votering.

§ 36. Vid  föreningens  upphörande  skall  dess  samtliga  tillgångar  tillfalla  och
disponeras till en organisation med ett Svensk Insamlingskontroll 90-konto vars
verksamhet överensstämmer med föreningens ändamål. Eventuella handlingar
kan arkiveras hos organisationen som övertagit tillgångarna.
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§ 37. Medlem kan inte göra något som helst anspråk på någon del av egendomen.

JÄV

§ 38. En styrelseledamot får inte handlägga frågor som rör avtal mellan honom och
föreningen. Han får inte heller handlägga frågor om avtal mellan föreningen och
tredje  man,  om han i  frågan har  ett  väsentligt  intresse som kan strida  mot
föreningens intresse. Med avtal jämställs annan rättshandling samt rättegång
eller  annan  talan.  Är  styrelsen  enligt  första  stycket  förhindrad  att  företräda
föreningen, får tillsynsmyndigheten på styrelsens begäran förordna en god man
att företräda föreningen i styrelsens ställe.

§ 39. Bestämmelsen gäller även den som bemyndigats att företräda Föreningen även
om personen inte är styrelseledamot.

KORRUPTION

§ 40. Ingen  person  eller  organisation  som  samverkar  med  Föreningen,  varken
ledamot av styrelsen, verksamhetsansvarig, anställda eller samarbetspartners
får utnyttja sin ställning i Föreningen till att skaffa otillbörlig personlig vinning,
eller  till  att  skaffa  fördelar  för  närstående  personer,  för  sin  egen
affärsverksamhet eller för andra personliga syften. Den som bryter mot detta
kommer med omedelbar verkan att skiljas från Föreningens verksamhet.

§ 41. Om förskingring av beviljade medel eller annan typ av korruption äger rum i en
partnerorganisation kommer samarbetet med denna organisation att avbrytas.
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