Stadgar för Demokratipiloterna
§ 1 Namn
Föreningens namn är Demokratipiloterna.
Föreningen bildades år 2011.
Demokratipiloternas säte är Stockholm.
§ 2 Vision och mål
Demokratipiloterna är en ideell förening och är
partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen
skall arbeta inom ramen för sin vision och mål.
2.1. Vision
För att hålla ihop vårt samhälle som blir alltmer
individualiserat krävs att fler får möjlighet att ta
del av det demokratiska rummet.
Demokratipiloterna vill uppmuntra människor
att gå från passiva till aktiva samhällsaktörer,
genom att erbjuda nya mötesformer i en anda
av demokrati och mångfald.
Demokratipiloterna vill tillhandahålla
mötesplatser som stärker självkänslan och
människors känsla av sammanhang.
2.2. Mål
•
att motverka social isolering och
utanförskap.
•
att främja demokrati och mänskliga
rättigheter.
•
att främja möten mellan människor av
olika kön, klass, sexualitet, etnicitet och
ålder.
§ 3 Medlemskap
Föreningen står öppen för enskilda och juridiska
personer som vill verka för Demokratipiloternas
vision och mål, och förbinder sig att följa
föreningens stadgar. Medlem blir man genom
att erlägga av årsmötet beslutad avgift. Endast
fysisk person som senast den 1 februari
innevarande år har erlagt medlemsavgift för
föregående eller innevarande år, har rösträtt
på årsmötet.
3.1. Medlemskap enskild person
Enskild person erlägger av årsmötet beslutad
avgift.
3.2. Medlemskap förening
Juridisk person kan bli medlem och betalar av
årsmötet beslutad avgift.
3.3. Signerat medlemskap
Medlemmar i den förening som betalat
medlemskap i Demokratipiloterna, kan signera
sitt medlemskap och räknas då som
medlemmar. Personer som signerat
medlemskap har inte rösträtt på årsmötet.
3.4. Årsmötet beslutar om medlemsavgift varje
år.
3.5. Medlemsavgiften betalas kalenderårsvis.
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§ 5 Styrelse
Mellan årsmötena är styrelsen föreningens
högsta beslutande organ.
Styrelsen ska sköta föreningens intressen i
överensstämmelse med vision, mål, stadgar
och i enlighet med av årsmötet fastställd
verksamhetsplan och budget. Protokoll skall
föras vid styrelsens möten.
Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter
inklusive ordförande. Därutöver kan årsmötet
även välja suppleanter, vilka till antalet inte får
vara fler än antalet ordinarie ledamöter.
Ledamöterna, och i förekommande fall
suppleanterna, väljs för en tid av två år.
Mandaten fördelas så att halva styrelsen
nyväljs varje årsmöte.
Ordförande och kassör väljs av årsmötet. I
övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av
de ordinarie ledamöterna eller de
tjänstgörande suppleanterna är närvarande.
Suppleanterna tjänstgör i den ordning de valts
av årsmötet. Beslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
Styrelsen sammankallas av ordföranden eller då
minst hälften av ledamöterna så begär.
§ 6 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande
organ.
6.1. Föreningens årsmöte skall hållas senast den
sista mars på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
6.2 Kallelse till årsmöte skall av styrelsen
utsändas till, eller på annat sätt göras tillgänglig
för, medlemmarna senast 8 veckor före
årsmötet. I kallelsen skall inkluderas information
om när motioner, styrelsens förslag samt
nomineringar avseende stadgeenliga val, skall
vara inlämnade.
6.3. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen
tillhanda senast sex veckor före årsmötet.
Årsmötet är inte skyldigt att behandla senare
inkomna motioner. Årsmötet är inte heller
skyldigt att behandla förslag från styrelsen som
har beslutats efter att årsmöteshandlingarna
har gjorts tillgängliga. Årsmötet kan dock under
förutsättning av minst 2/3 majoritet ta upp sent
inkomna motioner eller tillgängliggjorda förslag
till behandling.
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6.4. Årsmöteshandlingar och underlag med
verksamhetsberättelse, bokslut, inkomna
motioner och förslag, valberedningens förslag
samt verksamhetsplan för kommande år ska
vara medlemmarna tillhanda digitalt senast
fyra veckor före årsmötet.
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Upprättande av röstlängd
2. Fråga om årsmötet utlyst i stadgeenlig
ordning
3. Godkännande av dagordning
4. Val av:
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) två justerare tillika rösträknare
5. Verksamhetsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Verksamhetsplan
10. Motioner och styrelsens förslag
11. Stadgeändringar
12. Val av ordförande
13. Val av kassör
14. Val av ledamöter och suppleanter
15. Val av revisor och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Medlemsavgifternas storlek
18. Övriga frågor
§ 8. Extra medlemsmöte
8.1 Extra medlemsmöte hålles, när styrelsen
finner det nödvändigt eller när minst en
tredjedel av föreningens medlemmar så begär.
Vid sådant extramöte får endast de ärenden
behandlas för vilka mötet utlysts.
8.2 Kallelse till extra medlemsmöte skall av
styrelsen utsändas till medlemmarna senast tre
veckor före mötet. Styrelsens förslag till
dagordning och övriga handlingar bifogas
kallelsen.
§9 Valberedning
Valberedningen utses av årsmötet. När ingen
valberedning finns, utser styrelsen denna.
Valberedningen ska bestå av minst två
ordinarie och en suppleant.
§ 10 Räkenskaper
Föreningens räkenskaper förvaltas av kassören
och omfattar kalenderår (= verksamhetsår).
Hela styrelsen är dock ansvarig för föreningens
ekonomi tillsammans.
Föreningens årsredovisning ska överlämnas till
föreningens revisorer senast den 31 december
året före årsmötet.
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§ 11 Revision
Föreningens räkenskaper och styrelsens
förvaltning av verksamheten skall granskas av
en revisor. Revisor väljs av årsmötet tillsammans
med en revisorssuppleant.
§ 12 Firmatecknare
Firmatecknare för föreningen är ordförande,
kassör samt en ordinarie ledamot som styrelsen
utser på sitt konstituerande möte, där två av
dem tecknar firma i förening.
§ 13 Uteslutning
Medlem som ej följer föreningens målsättning
eller stadgar, eller uppträder så att föreningens
anseende skadas, kan uteslutas genom beslut
av styrelsen. Styrelsens beslut om uteslutning
skall fattas med 2/3 majoritet. Medlem som
uteslutits av styrelsen har rätt att överklaga
beslutet inför nästkommande årsmöte. Till dess
kvarstår uteslutning.
§ 14 Stadgeändring
Ändringar av dessa stadgar kan endast
beslutas om av föreningens årsmöte. För beslut
krävs dock tre fjärdedels majoritet på årsmötet.
För ändring av §2, §13, §14 och §15 krävs dock
tre fjärdedels majoritet på två efterföljande
årsmöten.
§ 15 Föreningens upplösning
Efter begäran från föreningens årsmöte eller
sedan årsmöte inte avhållits under två
verksamhetsår kan föreningens styrelse besluta
om upplösning av föreningen.
Föreningens tillgångar tillfaller Allmänna
Arvsfonden.

