Stadgar för Tankesmedjan Nynäshamn
§ 1 Ändamål och syfte
Tankesmedjan Nynäshamn är en fri, demokratisk, oberoende och öppen ideell förening. Föreningen
verkar för att försvara och stärka de demokratiska fri- och rättigheterna liksom mänskliga rättigheter
genom kritiska studier och samtal.

§ 2 Uppgift
Tankesmedjan Nynäshamn ordnar samtal och föreläsningar, muntligt och skriftligt, i alla slags
sammanhang, i och utanför det elektroniska nätet, både i egen regi och i samverkan med andra vars
verksamhetsidé sammanfaller med Tankesmedjan Nynäshamns.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap i Tankesmedjan Nynäshamn beviljas av styrelsen för Tankesmedjan Nynäshamn. Både
enskilda individer och demokratiskt syftande ideella sammanslutningar har genom ombud möjlighet att
bli medlemmar.

§ 4 Årsmötet
Moment 1
Årsmötet är Tankesmedjan Nynäshamns högsta beslutande organ.

Moment 2
Årsmötet hålls före mars månads utgång.

Moment 3
Varje medlem har en röst.

Moment 4
Senast en vecka innan årsmötet äger rum ska medlemmarna ha tillgång till årsmöteshandlingar.

Moment 5
Styrelsen och revisorerna är med vid årsmötet och har där yttrande, förslags och rösträtt.
Styrelsen och revisorerna har ingen rösträtt under punkten ansvarsfrihet.

Moment 6
Samtliga medlemmar har möjlighet att väcka frågor inför årsmötet.
Motioner ställda till årsmötet ska vara Tankesmedjan Nynäshamns styrelse tillhanda senast två veckor
före årsmötet.

Moment 7
Vid årsmötet fattas beslut i öppen omröstning.
Om röstberättigad så önskar ska val hållas i sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs val genom
lottning.

Moment 8
Extra möte kan hållas när styrelsen så beslutar eller om en tredjedel av medlemmarna begär det.
Det är bara de frågor som angivits i kallelsen och inga andra som kan behandlas vid extra möte.

Moment 9
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Val av mötesfunktionärer
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
3. Fastställande av röstlängd
4. Styrelsens årsredovisning
5. Revisorernas berättelse
6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
7. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Styrelsens förslag och inkomna motioner
10. Fastställande av verksamhetsplan
11. Fastställande av budget och medlemsavgift
12. Val
a) nominering av styrelseledamöter
b) val av ordförande
c) val av övriga styrelseledamöter, var för sig
d) val av revisor
e) val av revisorsersättare
f) val av valberedning (minst två ledamöter)
g) val av valberedningens ersättare
i) eventuella övriga val

§ 5 Styrelsen
Moment 1
Styrelsen för Tankesmedjan Nynäshamn ska bestå av 5 – 8 ledamöter.
Alla styrelseledamöter väljs på två år, i möjligaste mån halva antalet vartannat år.
Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare och övriga funktionärer.

Moment 2
Styrelsen är beslutför när minst tre ledamöter deltar i beslutet.

Moment 3
Protokoll ska vara tillgängliga för samtliga medlemsorganisationer och för revisorer.

§ 6 Revisor
Moment 1
Granskning ska ske enligt god revisionssed. Revisionen ska också göras utifrån frågan om verksamheten
varit förenlig med organisationens verksamhetsidé.

Moment 2
Revisorn ska lämna en revisionsberättelse till Tankesmedjans styrelse högst två veckor efter det att
han/hon tagit del av Tankesmedjans årsredovisning

Moment 3
I händelse av revisors indisponibilitet åligger det revisorsersättaren att genomföra revision.

§ 7 Valberedning
Moment 1
Valberedningen består av minst två ledamöter och en ersättare.
En av ledamöterna väljs till sammankallande.

Moment 2
Det är valberedningens skyldighet att informera medlemmarna i Tankesmedjan Nynäshamn om att
samtliga har rätt att nominera styrelseledamöter.
Både valberedningen och årsmötet äger rätt att nominera. Dock kan endast medlemmar i Tankesmedjan
Nynäshamn bli nominerade och inga andra.

§ 8 Beslut om Tankesmedjan Nynäshamns
upplösning
Moment 1
Tankesmedjan Nynäshamn kan upplösas om tre fjärdedels majoritet så beslutar vid två på varandra
följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte.
Det ska vara minst två veckor mellan det första och det andra mötet.

Moment 2
Upplöses Tankesmedjan Nynäshamn ska eventuella tillgångar disponeras så som årsmötet beslutar.

§ 9 Stadgeändring
Minst två tredjedelar av årsmötets ombud ska vara överens om att Tankesmedjan Nynäshamns stadgar
ska ändras. Stadgeändring kan endast ske efter förslag vid årsmöte.

