Våra stadgar
Reviderade vid årsmötet 2020-04-26 och det extra årsmötet 2020-10-18.

§1. Inledning
Riksförbundet Män för jämställdhet, MÄN, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell
organisation.

§2. Ändamål
MÄN verkar för jämställdhet och mot våld. Vi arbetar för att förebygga mäns våld och utmana destruktiva maskulinitetsnormer. Vår vision är ett jämställt samhälle utan våld. Vi vill
särskilt engagera pojkar och män i jämställdhetsarbetet utifrån en feministisk grundsyn.

§3. Medlemskap
§3.1 Medlemskap
Medlem i riksförbundet är den individ som stödjer MÄN:s ändamål och betalar av
kongressen fastställd medlemsavgift.
Medlemmar i riksförbundet ansluts till och organiseras i lokalgrupper. Möjlighet finns att
avstå anslutning till lokalgrupp.

§3.2 Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställs av kongressen.

§3.3 Uteslutning och sanktioner
Om en medlem aktivt motverkar organisationens ändamål eller på annat sätt skadar MÄN:s
verksamhet kan förbundsstyrelsen frånta medlemmen uppdrag inom MÄN och / eller stänga av medlemmen från hela eller delar av MÄN:s verksamhet.
Om det som inträffat är av allvarlig karaktär, kan förbundsstyrelsen utesluta medlemmen.
Beslut om åtgärder enligt ovan ska motiveras och föregås av dialog med berörd lokalgrupp.
Innan förbundsstyrelsen fattar beslut ska medlemmen och berörd lokalgrupp informeras
skriftligen samt ges minst två veckor för att yttra sig.
Om det gäller en medlem med ett stadgereglerat förtroendeuppdrag som erhållits från
kongressen ska ärendet hanteras av kongressen.

§4. Kongress
MÄN:s högsta beslutande organ är kongressen.
Kongressen samlas vartannat år, tidigast i september och senast i oktober, för att behandla:
•

Verksamhetsberättelse

•

Bokslut och förvaltningsberättelse

•

Revisorernas berättelse

•

Ansvarsfrihet för styrelsen

•

Motioner och propositioner

•

Verksamhetsinriktning och finansiella ramar

•

Fastställande av medlemsavgift samt fördelning av densamma

•

Val av:
1

Förbundsstyrelse

		a)

Förbundsordförande

		

Övriga förbundsstyrelseledamöter och ersättare

•

b)

2

Revisorer

3

Valberedning

Eventuell arvodering av förtroendevalda

Kallelse ska vara samtliga medlemmar och revisorer till handa senast sju månader innan
kongressen. Kallelsen ska innehålla datum, ort samt tematisk inriktning för kongressen.
Medlem och lokalgrupp kan lämna motion till kongressen. Motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 30 juni.
Kongresshandlingar ska vara ombud och revisorer till handa senast 30 dagar före
kongressens öppnande.
Protokollet ska finnas tillgängligt för medlemmar, lokalgrupper samt revisorer senast
30 dagar efter kongressen.

§5. Extra kongress
Extra kongress ska hållas när förbundsstyrelsen, revisorerna eller minst hälften av lokalgrupperna begär det.
Kallelse ska vara samtliga medlemmar och revisorer till handa senast två veckor efter framställningen och senast fyra veckor innan extra kongress. Kallelsen ska innehålla datum, ort
samt vilka frågor som ska behandlas.
En extra kongress kan bara hantera de frågor som föranlett dess utlysande.

§6. Ombudsfördelning
Varje lokalt nätverk representeras av ett ombud.
Varje lokalförening representeras av två ombud.
Därutöver fördelas ytterligare ombud proportionerligt mellan lokalföreningarna utifrån
medlemsantalet 31 december året före kongress. Antalet ytterligare ombud är lika många
som det totala antalet lokalföreningar.

§7. Mötesrättigheter och beslutsformer
Varje medlem har rätt att närvara och yttra sig vid kongressen.
Medlemmar som är anställda har endast yttranderätt i fråga om sakupplysning.
Motionär har även förslagsrätt i fråga om egen motion.
Ombud samt förbundsstyrelseledamöter har utöver närvaro-, yttrande- och förslagsrätt även
rösträtt. Förbundsstyrelseledamöter har inte rösträtt i frågor som rör dess förvaltning och
beviljande av ansvarsfrihet.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten.
Röstning får inte ske genom fullmakt.

§8. Valberedning
Valberedningens uppgift är att förbereda valen vid kongressen.
Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande.
Instruktion för valberedningen fastställs av kongressen.

§9. Valbarhet till förtroendeuppdrag
Medlem kan väljas till förtroendeuppdrag.
Anställd, oavsett nivå, kan inte väljas till förtroendeuppdrag. Den auktoriserade revisorn har
inte krav på medlemskap.

§10. Förbundsstyrelsen
MÄN:s verkställande organ är förbundsstyrelsen. Mellan kongresserna är förbundsstyrelsen
beslutande organ.
Förbundsstyrelsens uppgift är att leda riksförbundets arbete utifrån stadgar och kongressbeslut. Till kongressen ska förbundsstyrelsen redovisa verksamhetsberättelse, ekonomiska
berättelser samt föreslå strategi och övergripande budget.
Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, åtta ordinarie ledamöter samt minst två
ersättare.
Förbundsstyrelsen väljer inom sig vice förbundsordförande.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när mer än halva antalet ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal har förbundsordförande utslagsröst.

§11. Firmatecknare
Förbundsstyrelsen utser firmatecknare. Firma tecknas två i förening.

§12. Förvaltning
Riksförbundets räkenskapsår är kalenderår.

§13. Revision
Kongressen väljer en verksamhetsrevisor med ersättare samt en auktoriserad revisor med
ersättare.
Revisorerna ska följa förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning samt avge
varsin revisionsberättelse och förslag i frågan om ansvarsfrihet.
Instruktion för verksamhetsrevisorerna fastställs av kongressen.

§14. Lokal organisation
Lokalt bedrivs verksamhet i lokalgrupper.
En grupp medlemmar i riksförbundet kan ansöka till förbundsstyrelsen om att få bli en
lokalgrupp inom MÄN. Lokalgruppen ska ha minst tre lokalt anslutna medlemmar och kan
organiseras som ett nätverk eller en förening.
”Medlem” avser i §15-16 lokalt ansluten medlem.
Bildandet av en lokalgrupp, dess namn samt upptagningsområde fastställs av förbundsstyrelsen.
En lokalgrupp arbetar i enlighet med MÄN:s stadgar, kongressbeslut, idéplattform samt
beslut på lokalgruppens årsmöte.
Kongressår ska lokalgrupper hålla möte senast 30 dagar innan kongressen för att utse ombud.
Om förbundsstyrelsen finner att en lokalgrupp inte följer MÄN:s stadgar och överenskomna regler kan förbundsstyrelsen besluta om tvångsförvaltning eller upplösning av lokalgruppen. Beslut om åtgärder enligt ovan ska motiveras. Innan förbundsstyrelsen fattar
beslut ska berörd lokalförening informeras skriftligen samt ges minst två veckor för att yttra
sig. Förbundsstyrelsens beslut kan överklagas till kongressen.

§15. Lokalt nätverk
En lokalgrupp organiserad som nätverk kallas för lokalt nätverk.
Medlemsmötet är nätverkets högsta beslutande organ och hålls när nätverkets medlemmar
önskar.
Senast under andra helgen i april ska nätverket hålla medlemsmöte för att utse samordnare.
Senast 30 dagar innan kongress ska nätverket hålla medlemsmöte för att utse kongressombud och eventuella ersättare.
Ett lokalt nätverk upplöses genom beslut på medlemsmöte.

§16. Lokalförening
En lokalgrupp organiserad som förening kallas för lokalförening.

Årsmöte
Lokalföreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
Årsmötet, ska samlas årligen, senast under andra helgen i april, för att behandla:
•

Verksamhetsberättelse

•

Ekonomisk berättelse

•

Revisorernas berättelse

•

Ansvarsfrihet för styrelsen

•

Motioner och propositioner

•

Verksamhetsplan och budget

•

Val av:
1

Styrelse

		a)

Ordförande

		

Övriga ledamöter och eventuella ersättare

b)

2

Revisorer

3

Valberedning

4

Kongressombud och eventuella ersättare

Kallelse ska vara samtliga medlemmar och revisorer till handa senast sex veckor före
årsmötet. Kallelsen ska innehålla tid, plats, dagordning samt info om hur och när motioner
lämnas in.
Medlem i lokalföreningen kan lämna motion till årsmötet. Motion ska vara styrelsen
tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Årsmöteshandlingar ska vara medlemmar och revisorer till handa senast två veckor före
årsmötet.

Extra årsmöte
Extra årsmöte ska hållas när styrelsen, revisorerna eller minst hälften av lokalföreningens
medlemmar begär det.
Kallelse ska vara medlemmar och revisorer till handa senast fyra veckor före mötet. Kallelsen
ska innehålla tid, plats samt vilka frågor som ska behandlas.
Ett extra årsmöte kan bara hantera de frågor som föranlett dess utlysande.

Deltagande, rösträtt och beslutsformer
Varje medlem i lokalföreningen har rätt att närvara, yttra sig och rösta vid årsmötet.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten.

Deltagande, rösträtt och beslutsformer
Varje medlem i lokalföreningen har rätt att närvara, yttra sig och rösta vid årsmötet.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten.

Valberedning
Valberedningens uppgift är att förbereda valen vid årsmötet.
Valberedningen består av minst 2 ledamöter, varav en sammankallande.

Valbarhet och mandattid
Medlem i lokalgruppen är valbar till förtroendeuppdrag.
Mandattiden för ordförande, styrelseledamot och ersättare är minst ett och max två år.
Mandattiden för revisor och valberedning är ett år.

Styrelsen
Lokalföreningens verkställande organ är styrelsen. Mellan årsmöten är styrelsen beslutande
organ.
Styrelsens uppgift är att leda lokalföreningens arbete utifrån stadgar, kongressbeslut,
idéplattform samt årsmötesbeslut. Till årsmötet ska styrelsen redovisa verksamhetsberättelse,
ekonomisk berättelse samt föreslå verksamhetsplan och budget.
Styrelsen består av ordförande samt minst fyra ledamöter.
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande.
Styrelsen är beslutsmässig när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika
röstetal har ordförande utslagsröst.

Firmatecknare
Styrelsen utser firmatecknare. Firma tecknas två i förening som huvudregel men lokalföreningens årsmöte kan besluta om en attestordning som detaljreglerar frågan.

Förvaltning
Lokalföreningens räkenskapsår är kalenderår.

Revision
Årsmötet väljer minst en revisor och en ersättare.
Revisorerna ska granska lokalföreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning.

Lokalföreningens upplösning
En lokalförening kan upplösas på eget initiativ genom beslut med två tredjedelars majoritet
vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Vid lokalföreningens
upplösning överlämnas tillgångarna till Riksförbundet MÄN.

§17. Stadgeändring
För stadgeändring erfordras beslut med två tredjedelars majoritet vid två på varandra
följande kongresser, varav minst en av dem är ordinarie.

§18. Upplösning
Riksförbundet MÄN kan upplösas genom beslut med två tredjedelars majoritet vid två på
varandra följande ordinarie kongresser. Vid MÄN:s upplösning ska kongressen även besluta
om att fördelning av organisationens tillgångar. Dessa ska tillfalla en icke-vinstdrivande
aktör som verkar i enlighet med §2. Tillgångarna kan inte ges till privatperson.

Kontakt
MÄN
Hammarby Allé 93
120 63 Stockholm
E-post: info@mfj.se
Telefon: 08-17 82 00
Webb: www.män.se

