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Stadgar för föreningen Örebro 

Rättighetscenter – mot diskriminering 

Stadgarna har antagits vid konstituerande årsmöte den 19 april 2006 och 

har reviderats vid årsmöten den 28 mars 2008, den 27 mars 2011, den 

22 mars 2012, den 3 april 2014 och den 18 mars 2017 

§ 1 Föreningens namn  

Örebro Rättighetscenter – mot diskriminering  

Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation.  

§ 2 Ändamål och verksamhet  

Föreningens huvudsakliga ändamål är att arbeta för de mänskliga 

rättigheterna. Föreningen skall verka för rättvis behandling av alla 

människor och motverka diskriminering. Sekretess gäller 

beträffande personuppgift i enskilt ärende. Detta gäller även 

gentemot styrelse och styrelseledamot.  

 

Föreningen ska i sin verksamhet  

 Ge enskilda stöd och rådgivning i frågor som rör 

diskriminering och likvärdig behandling samt hjälpa enskilda att 

få upprättelse då de utsatts för diskriminering och orättvis 

behandling. I övriga frågor där enskilda söker stöd kan 

föreningen hänvisa till andra instanser där den enskilde kan få 

hjälp.  

 Skapa opinion kring diskriminering och likvärdig behandling 

samt synliggöra och påverka strukturer i samhället som är 

diskriminerande och utesluter vissa grupper av människor.  

 Arbeta för att öka kunskapen kring diskriminering och alla 

människors lika värde genom utbildning och 

informationsinsatser till såväl föreningar, som till näringsliv och 

till offentliga aktörer.  
 

Föreningen bör i sin verksamhet samarbeta med organisationer 

eller nätverk som gagnar föreningens verksamhet eller på annat 

sätt har en naturlig koppling till föreningen.  

§ 3 Medlemskap  

Medlemskap i föreningen är öppet för alla personer och 

demokratiskt uppbyggda organisationer som erkänner föreningens 

ändamål och stadgar samt erlägger av årsmötet fastställd avgift. 

Medlemskap kan ej beviljas till företag eller politiska partier.  
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Rösträtt  

a) Medlem som uppfyller ovanstående kriterier har rösträtt.  

b) Principen en medlem/förening/organisation en röst tillämpas.  

c) Förening/organisation har rösträtt genom ett (1) ombud  

 
Uteslutning 
Medlem som motarbetat föreningens syfte och ändamål kan 

uteslutas omedelbart genom beslut av styrelsen. Före ett sådant 

beslut ska medlemmen tilldelas en varning och ges tillfälle att inom 

en vecka inkomma med en förklaring. Beslut om uteslutning kan 

efter skriftlig begäran omprövas av årsmöte.  

§ 4 Organisation 

Föreningens beslutande organ är:  
 Årsmöte  

 Styrelse  

 

Beslut fattas med enkel majoritet där inget annat anges. Vid lika 

röstetal har mötesordförande utslagsröst.  

 

Föreningen har ett kansli med anställd personal. Anställd personal 

får, om inte styrelsen i enskilt ärende beslutat annat, närvara vid 

styrelsemöten med förslags- och yttranderätt. 

§ 5 Årsmöte  

a) Ordinarie årsmöte hålls senast före mars månads utgång på 

plats och tid som bestämmes av styrelsen.  

b) Kallelse skall utsändas senast tre veckor före årsmötet.  

c) Varje medlem har rätt att nominera och väcka motion på 

årsmötet. För att motion skall behandlas på årsmötet skall den 

vara styrelsen till handa senast två veckor före årsmötet.  

d) Protokoll skall upprättas och mötesordförande, 

mötessekreterare och justerare skall underteckna detta.  

e) Ärende som ej upptagits på föredragningslistan kan ej beslutas.  

f) Ledamot i styrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet eller 

val av revisorer  

g) Medlem som har varit medlem mindre än en månad har 

yttrande och förslagsrätt men ej rösträtt  
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Årsmötet skall behandla följande:  

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande  

3. Val av mötessekreterare  

4. Fastställande av röstlängd  

5. Godkännande av dagordningen  

6.  Val av två justerare  

7. Val av två rösträknare  

8.  Årsmötets behöriga utlysande  

9.  Verksamhets- och ekonomiskberättelse 

10.  Revisionsberättelse  

11.  Fastställande av resultat- och balansräkningar 

12.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

13.  Behandling av inkomna förslag från medlemmar och 

styrelsens förslag 

14. Fastställande av antal medlemmar i styrelsen  

15. Val av ordförande för två år och kassör för ett år  

16. Val av övriga ledamöter och ersättare samt revisorer 

17. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen  

18. Val av valberedning  

19. Fastställande av verksamhetsplan  

20. Fastställande av budget  

21. Fastställande av medlemsavgiften  

22. Mötets avslutning 

§ 6 Extra årsmöte  

Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisor finner det 

nödvändigt eller om två tredjedelar av medlemmarna begär det. 

Vid extra årsmöte kan endast beslutas i ärende som upptagits i 

kallelsen till mötet. Kallelse vid extra årsmöte är densamma som 

vid ordinarie årsmöte. Extra årsmöte får hållas tidigast fyra veckor 

efter ordinarie årsmöte.  

§ 7 Medlemsmöte  

Medlemsmöte hålls minst en (1) gång per år utöver årsmötet. 

Kallelse till medlemsmöte skall sändas till medlemmarna senast två 

veckor före mötet.  
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§ 8 Styrelse  

Styrelsen företräder föreningen och ansvarar för föreningens 

löpande förvaltning och ekonomi.  

 
Styrelsen:  
a) väljs för två år i taget så att halva styrelsen avgår växelvis varje 

år.  

b) skall bestå av minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter 

inklusive ordförande och kassör samt minst två ersättare. 

Styrelsen bör härvid ha en jämn genusfördelning.  

c) skall senast två (2) veckor efter årsmötet konstituera sig och 

därvid utse firmatecknare och övriga ansvarsposter.  

d) skall hålla minst sex (6) styrelsesammanträden per år. 

Kallelseförfarandet beslutar styrelsen om.  

e) är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna eller 

tjänstgörande ersättare är närvarande. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst.  

f) skall föra beslutsprotokoll över sammanträdena och 

undertecknas av mötesordförande, mötessekreteraren och en 

justerare.  

g) skall förvalta föreningens tillgångar och skulder.  

h) skall till årsmötet upprätta förslag till dagordning samt framlägga 

sin verksamhetsberättelse och årsbokslut.  

i) skall verkställa beslut fattade av årsmöte.  

j) har rätt att till ett verkställande utskott, bestående av 

ordförande och minst en ledamot, delegera vissa beslut. 

k) endast medlem får väljas till styrelseledamot eller ersättare i 

styrelsen 

l)Styrelseledamot eller ersättare som agerat i strid med 

föreningens värdegrund är därmed olämplig för sitt uppdrag och 

kan omedelbart entledigas från sitt uppdrag genom beslut av 

styrelsen. Före ett sådant beslut ska ledamoten eller ersättaren 

ges tillfälle, att inom en vecka inkomma med ett yttrande. Beslut 

om entledigande kan efter skriftlig begäran omprövas av årsmöte. 

§ 9 Revision  

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen 

granskas av en förtroendevald revisor och en ersättare. Revision 

skall utföras enligt god revisionssed.  

 

§ 10 Valberedning  

Valberedning skall bestå av minst två ledamöter som väljs på 

årsmötet. Valberedningen ska förbereda alla förekommande val till 

årsmötet.  
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§ 11 Firmateckning  

Firmateckning skall göras av två i förening. Styrelsen eller 

firmatecknare har rätt att meddela begränsade fullmakter för 

exempelvis post- och bankärenden.  

§ 12 Verksamhetsår  

Föreningens verksamhetsår löper från den 1 januari till den 31 

december.  

§ 13 Stadgeändring  

Ändring av stadgarna kan beslutas av ett årsmöte med två 

tredjedelars (2/3) majoritet eller två på varandra följande årsmöte 

med enkel majoritet. Förslag om stadgeändring skall anges i 

kallelsen till årsmötet.  

§ 14 Upplösning av föreningen  

Upplösning av föreningen kan beslutas av ett årsmöte med två 

tredjedelars (2/3) majoritet eller två på varandra följande årsmöte 

med enkel majoritet. Föreningens medel och tillgångar skall efter 

upplösning tillfalla förening eller organisation som arbetar i samma 

anda som Örebro Rättighetscenter, enligt beslut på sista årsmöte. 


