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STADGAR AV SNIT ERITREANSKA 
FÖRENINGEN 

§ Artikel 1.  FÖRENINGENS NAMN, SÄTE OCH SYMBOL 

1.1 Föreningens namn är Snit Eritreanska Förening i Göteborg och omnejd. 

1.2 Föreningens säte är Göteborg. 

1.3 Föreningens symbol kommer att fastställas och godkännas av årsmötet. 

1.4 Snit är en ideell förening med medlemmar från Eritreaner som bor i 
Göteborg och omnejd. 

§ Artikel 2.  FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH PRINCIPER 

2.1 Att återskapa harmoni, och samarbete i det sociala livet mellan Eritreaner 
som bor i Göteborg och omnejd genom lika aktiviteter såsom sport, 
utflykter, studiecirklar, seminarier, fester, och andra aktiviteter. 

2.2 Att skydda gemensamma intressen, reflektera deras gemensamma 
sociala och kulturella intressen i det svenska samhället, att göra ett 
samspel tar del av den kulturella och sociala utvecklingen, och för att 
kunna skaffa sig goda kunskaper i svenska samhället.  

2.3 Arbeta med målet att solidaritet och samarbete och att ha en relation med 
andra organisationer som har samma principer. 

2.4 Föreningen är helt fri från politik, religiösa och andra icke konstruktiva 
idéer och tankar. 

§ Artikel 3. MEDLEMSKAP 

3.1 Medlemskapet är frivilligt och måste söks skriftligt till förenings styrelse. 
Sökande måste vara över eller som har fyllt 18 år, ha Eritreansk bakgrund, 
och bosätt inom Västra Götaland region. 

3.2 Medlem måste godkänna och samtycker med föreningens syfte, villig 
 och trogen att följa föreningens stadgar samt betalar det medlemsavgift  
 som är 50kr/mån. 

3.3 Varje medlem har rätt att välja och bli vald, att delta i ett delta i möte 
 att få information, att få en tillgång till alla handlingar ans resurser i 
föreningen, och att återkalla medlemskap. Återkallande av medlemskap i 
 föreningen skall göras skriftligen till styrelsen och det upphör rätten efter 
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 att det har lämnats in och beslut passerat. 

3.4 Varje medlem som går emot föreningens stadgar eller bedriver aktiviteter 
 mot föreningens stadgar eller ej betalar medlemsavgiften kan uteslutas 
 efter beslut av styrelsen. Beslutet måste godkännas av årsmötet. 

§ Artikel 4  FÖRENINGENS STRUKTUR 

4.1 Årsmöte  

4.2  Styrelse 

4.3 Revisorer 

§ Artikel 5  ÅRSMÖTE 

5.1 Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ och inkluderar alla 
medlemmar. 

5.2 Årsmöte hålls en gång om året. Ett sådant möte skall ske inom femton 
(15) månader efter det senaste årsmötet. 

5.3 Ärande som behandlas i årsmöte är: 

  Lyssna styrelsen presentera verksamhetsberättelse och 
ekonomisk redovisning. 

  Revisionsberättelsen. 

  Diskutera aktuella Styrelsens förslag och i rätt tid inkomna 
motioner.   

  Välja och stifta ny styrelse och revisorer. 

  Besluta årets olika projekt. 

5.4 Kallelse till årsstämma släpps ut till alla medlemmar senast 30 dagar före 
 årsmötet. Varje fråga eller efterfrågan måste lämnas in till styrelsen minst 
 14 dagar före årsmötet. 

5.5 Alla extra årsmöte kan begäras av 60 % av medlemmarna. Ansökan skall 
 göras skriftligen till styrelsen. 

5.6 Årsmöte eller något annat extra sammanträde är giltiga endast om  minst 
3/4 av medlemmarna är närvarande personligen eller genom 
 representativ. Om inte, ett andra möte skall organiseras i 14 dagar. Andra  
 mötet är giltigt oberoende av storleken av de närvarande medlemmarna. 
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§ Artikel 6  STYRELSEN 

6.1 Styrelsen är konstruerad med följande personer, arbetsfördelning och 
 skyldigheter. Styrelsen utses av årsstämman och skall bestå av 10 
 ledamöter. Bland de tio ledamöter, varav fyra som ordförande, vice 
 ordförande, sekreterare och kassör. De övriga sex medlemmar bistå 
 styrelsen i andra respektive verksamheter. 

 Ordförande 

 Ordföranden är officiell representant av föreningen, leder och 
samordnar styrelsesammanträden och arbete.  

 Viceordförande 

 Assisterar ordförande, följer förenings arbete i dess helhet 
och bevakar att arbetet utförs på ett korrekt sätt, och ställer 
up som en ledare i ordförandens frånvaro.  

 Sekreterare 

 Ser efter föreningar skrivelser, ser till att handlingar arkiveras 
på rätt sätt och minuter tas i varje styrelsemöte. 

 Kassör 

 Administrera och förvalta föreningens ekonomiska hänsyn, 
ekonomiska frågor samt tillgångar.  

 Övriga ledamöter i styrelsen 

 Delta i styrelsens möten, ordna aktiviteter, sprida information, 
och ansvarar för disciplin och skiljeförfaranden frågor. 

6.2 Styrelsen har ett ansvar för att samordna det dagliga arbetet i föreningen, 
 enligt stadgan skall ordna möten en gång per månad. Vidare, styrelsen 
 måste göra olika aktiviteter, utarbeta rapporter till årsmöte och alla 
 ansvariga institutioner, och genomför de beslut som fattades av årsmötet. 

6.3 Styrelsen har rätt att fatta besluta om minst 50 % av medlemmarna är 
 närvarande. Varje ledamot av styrelsen har en röst i en beslutsprocess. 
 Beslut fattas med enkel majoritet, vid röster bli bundna, presidentens sida 
 vinner omröstningen. 

6.4  Alla beslut som fattas av styrelsen är föremål för bedömning och 
godkännande av årsmötet. 
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§ Artikel 7  REVISORER 

7.1 Styrelsens förvaltning skall granskas av tre utsedda revisorer. Revisorerna 
skall alltid ha fri tillgång till föreningens filer, handlingar och har rätt att 
göra det på hela föreningens förvaltning när som helst. 

7.2 Revisorerna har ansvar endast för det årliga mötet och lämna sin rapport 
 till årsmötet. 

§ Artikel 8  VAL 

8.1 Styrelseledamöterna väljs på årsmötet och väljs för ett år. 

8.2 En ny styrelseledamot skall utses när en medlem i styrelsen frivilligt 
 lämnar sin post, eller om styrelsen förbjuder ett sådant för alla andra skäl. 
 Bland annat i skällig situation vilket styrelsen anser att det skall förbjudas 
 (kommer behandlas). 

§ Artikel 9  RÖSTRÄTT OCH BESLUTSFATTANDE 

9.1 Beslut på ett årsmöte och styrelsen sker genom att rösta deltagande av 
 respektive medlemmar genom att antingen höja en hand eller gjutning ett 
 papper. 

9.2 Alla medlemmar har rätt att rösta bara en gång i varje röstningsförfarande. 

9.3 I röstningsförfarande en majoritet bör vinna, men om resultatet är lika, 
 ordförandens sida vinner. 

§ Artikel 10  FINANS 

10.1 Styrelsen skall öppna ett känt bankkonto i föreningens namn, 
 kontrollera och registrera alla inkomster samt bekostnad. 

10.2 Räkenskapsår skall vara kalenderår och alla handlingar öppnas för 
 revisorerna när rapporten är klar. 

§ Artikel 11  ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH TOLKNING 

11.1 Ändring av stadgar eller förändringar i föreningens namn görs bara  när 
mer än 60 % av medlemmarnas har begärt. Föreningens mål och 
 principen enligt § artikel 2 och § artikel 12 får ej ändras eller justeras när 
 som helst. 

11.2 Vid oenighet i tolkningen av stadgar för föreningen hänvisas till den 
 ursprungliga Tigrigna versionen och i förhållande till de mål och 
 principer för  föreningen. 
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§ Artikel 12  UPPLÖSNING 

12.1 För att upplösa föreningen bör 60 % av medlemmarna göra skriftligt 
 begäran till styrelsen. 

12.2 Ett beslut om att upplösa föreningen kan beviljas om det har blivit godkänt 
av 3/4 av medlemmarna. Genomförandet kan ske under förutsättning att 
 det gäller svenska lagar. 

12.3 När det är beslutat att upplösa föreningen i förhållande till artikel 12.1 och 
 12.2, alla tillgångar och ekonomiska resurser bör ges till organisationen 
 Rädda Barnen (Save the Children) efter alla skulder avvecklas. Ingen 
 medlem kan använda eller ha rätt på tillgångar eller ekonomiska resurser 
 för föreningen. 


