STADGAR
för

Världens Kök, mat & integration
§ 1 Namn och säte
Föreningens firma är Världens kök, Mat & Integration, ideell förening.
Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun.
§ 2 Form och ändamål
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen
har som allmännyttigt ändåmal att främja medlemmarnas intressen för
integration genom företagande och utbildning. Föreningen ska anordna
temakvällar om mat och kultur från olika länder, erbjuda praktikplatser i
samverkan med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket inom integration
och arbetsträning. Föreningen Världens kök, Mat & Integration, ska erbjuda
catering, café samt därmed förenlig verksamhet. Föreningens allmännytta
består i att bryta utanförskap för människor som står utanför arbetsmarknaden. Medlemsnyttan går före vinstintresset. Allt överskott återinvesteras i verksamheten. Världens kök, Mat & Integration ägs av sina
medlemmar.
§ 3 Medlemskap
Världens Kök, mat & integration är en öppen förening. Till medlem antas
den som stödjer föreningens ändamål, stadgar och beslut samt erlägger
medlemsavgift. Ansökan om inträde prövas av styrelsen. Alla medlemmar
har närvarorätt och yttranderätt på föreningensstämman. Myndig medlem
har rösträtt på föreningsstämman. Varje medlemskategori, familje-,
förenings- eller företagsmedlemskap har en röst.
Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller
att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen
beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.

§ 4 Medlemsavgift
Medlem skall betala en årlig medlemsavgift, årsavgift, med ett belopp som
fastställs av föreningsstämman. Årsavgiften skall betalas före mars månads
utgång.
§ 5 Överskottsfördelning
Allt överskott återinvesteras i verksamheten. Föreningsstämman beslutar om
eventuell fördelning av överskott.
§ 6 Föreningsstämma
Medlemmars rätt att delta i förvaltningen av föreningens angelägenheter
utövas på föreningsstämma. Föreningsstämman hålls årligen senast under
juni månad och hålls på ort och plats som styrelsen bestämmer.
Skriftlig kallelse till föreningsstämma skall skickas med post eller e-post till
samtliga medlemmar senast två veckor före stämman.
Vid årsstämma skall följande ärenden finnas med:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Upprättande av röstlängd
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Fråga om stämman är behörigt utlyst
Bokslut och förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret
Revisorns berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av
resultatet
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Beslut om årsavgift till föreningen för innevarande räkenskapsår
11. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och ersättare
12. Val två revisorer
13. Behandling av ärende, som styrelsen hänskjutit till stämman samt
eventuella propositioner eller motioner som inkommit till föreningen.
För att propositioner eller motioner ska behandlas av årsstämman ska denna
inkommit till styrelsen senast två veckor före stämman.
Det är styrelsens ansvar att i god tid upplysa medlemmarna om när stämman
ska hållas.
§ 7 Extra föreningsstämma

Om revisorer, styrelse eller 1/3 av medlemmarna i föreningen så kräver,
skall extra föreningsstämma hållas. Kallelse skall skickas till medlemmar
minst två veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag.
Under den extra föreningsstämman får endast de frågor som föranlett mötet
behandlas.
§ 8 Beslutsformer
För föreningens möten gäller, att endast närvarande ledamöter och
medlemmar har rösträtt. Beslut fattas med acklamation. Vid begäran om
votering används handuppräckning. Kan inte beslut nås på grund av lika
röstetal, bordläggs ärendet.
§ 9 Styrelsen
Styrelsen väljs av föreningsstämman och ska bestå av lägst tre och högst sju
ledamöter samt högst fem ersättare, som ska tjänstgöra i vald ordning.
Styrelseledamot och ersättare utses för tiden till dess nästa ordinarie
föreningsstämma hållits. Externa ledamöter kan utses. Styrelsen företräder
föreningen, bevakar dess intressen och har hand om dess angelägenheter.
Styrelsen beslutar inom ramen för stadgarna och föreningsstämmans beslut,
Styrelsen får utse en eller flera personer att ensamma eller i förening teckna
föreningens firma.
Tills styrelsens uppgifter hör bland annat att:
1.
2.
3.
4.

verkställa föreningsstämmans beslut
handha föreningens ekonomi och föra räkenskaper
utse föreningens förtroendemän och fastställa instruktioner för dessa
tillsätta för föreningens verksamhet erforderliga kommittéer och
fastställa instruktioner för dessa
5. till årsstämman avge bokslut och förvaltningsberättelse för det senaste
räkenskapsåret
6. besluta om antagande respektive uteslutning av medlemmar
7. verka för föreningens allmännyttiga ändamål i enlighet med
föreningens allmänna målsättning

§ 10 Extra styrelsemöte
Styrelsen skall sammanträda när ordföranden anser att det behövs eller när
annan styrelseledamot begär det. Kallelse med föredragningslista skall
lämnas till ledamöter och ersättare i god tid före mötet. Ersättare, som inte
tjänstgör för ordinarie ledamot, får delta i förhandlingarna men inte i
besluten. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller
den mening ordföranden biträder. Vid val sker dock avgörandet genom
lottning. Omröstning inom styrelsen sker öppet. Styrelsens protokoll justeras
av ordföranden och en ledamot. En styrelseledamot med avvikande mening
gällande styrelsens beslut, har rätt att få detta antecknat i protokollet.
§ 11 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari - 31 december.
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av
två revisorer. Revisorerna utses för ett år, dvs till slutet av den årsstämma
som hålls året efter valet.
§ 12 Firmatecknare
Firmatecknare utses av styrelsen.
§ 13 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet vid två på
varandra följande föreningsstämmor, av vilken en ska vara ordinarie
föreningsstämma. Mellan dessa stämmor ska minst 2 månader förflyta.
§ 14 Upplösning
Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet vid två
på varandra följande föreningsstämmor, av vilken en ska vara ordinarie
föreningsstämma. Mellan dessa stämmor ska minst 2 månader förflyta.
Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista föreningsstämman.

