Somali International Rehabilitation Centre (SIRC)
ideell förening
SIRC Stadgar
§1
Föreningen är Somali International Rehabilitation Centre (SIRC) ideell förening.
Föreningens ändamål
§2
Somalia International Rehabilitation Centre (SIRC) har som ändamål att främja rehabilitering
och återuppbyggnad av Somalias nedanstående sektorer, genom att samla information, söka
utvecklingsmedel till utvecklingsprojekt i Somalia, i Afrikas horn och ge råd till
internationella organisationer som vill hjälpa Somalia.
Samtidigt främja fred, säkerhet, demokrati, god samhällsstyrning, rättsstaten, de mänskliga
rättigheterna, jämställdhet, skydd av miljö, och utveckling i Somalia och i Afrikas Horn genom
projekt som fokuserar på konferenser, workshops, seminarier, traininger.
Nätverk
§3
Somali International Rehabilitation Centre (SIRC) ska ha effektiva nätverk i Somalia för att
främja rehabilitering och återuppbyggnadsprojekt. Förslag på projekt och viktig information
ska skickas till Somali International Rehabilitation Centre (SIRC)s huvudkontor i Lund,
Sverige. Samtidigt ska SIRC ha ett effektivt nätverk bestående av forskare, yrkesverksamma,
det civila samhällets organisationer i Afrikas Horn och internationellt.
SIRC ska ha samarbete med internationella, bistånds- och humanitära organisationer från UN,
EU, USA, Arab League och andra länder. SIRC ska sprida information om fred, säkerhet,
demokrati, god samhällsstyrning, rättsstaten, de mänskliga rättigheterna, jämställdhet, skydd
av miljö, och utveckling om Somalia och Afrika Horn genom nyhetsbrev, böcker och
broschyrer och hemsida.
Medlemskap

§4
Till medlem antas sökanden som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra
till förverkligande av förenings ändamål.
§5
Medlem kan deltaga i verksamheten genom att stå till förfogande för att, efter bästa förmåga,
bidraga med sådana kunskaper och kontakter som är till gagn för föreningen.
1

Om inte föreningsstämman bestämmer annat, ankommer det på styrelsen att ge närmare
Anvisningar om hur medlemmarnas skyldighet ska fullgöras. Medlem är skyldig att betala av
föreningsstämman fastställda avgifter. Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och
beslut. Föreningen är öppna för alla.
§6
Medlem som bryter mot stadgarna eller motarbetar föreningens ändamål och därmed
uppenbarligen skadar densamma kan av styrelsen uteslutas. Utesluten medlem äger hänskjuta
fråga om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan därom till styrelsen inom en månad
från det meddelandet om uteslutning givits medlemmen.
§7
Medlem ska deltaga i föreningen med ett insatsbelopp, om 50 kronor. Insatsen erlägges
kontakt vid erhållande av medlemskap.
§8
Medlem ska årligen till föreningen erlägga medlemsavgift, vilken av föreningsstämman
bestämmas till belopp om högst 200 kronor. Medlemsavgift betalas på sätt och inom tid som
Styrelsen bestämmer.

Styrelse
§9
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter, med högst sex suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter väljas av föreningsstämma för två år. Styrelsen tillträder
omedelbart efter avslutat årsmöte.
§10
Styrelsen ska ha säte i Lunds Kommun.
§11
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser
§12
Meddelanden ska, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar eller i lag, bringas till
medlemmarnas kännedom av styrelsen skriftligen eller genom att meddelandet anslås på en
för all medlemmar tillgänglig plats.

Revision
§13
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas minst en och högst två revisorer samt lika
många suppleanter för tiden tills dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande
räkenskapsår.

Föreningsstämma
§14
Ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads utgång. Vid stämman äger varje medlem
som erlagt medlemsavgift rätt att rösta. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden
förekomma till behandling:
1. val av ordförande vid stämma
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2. val av justeringsmän
3. fastställande av röstlängd
4. fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
5. styrelsens årsredovisnings handlingar och revisorernas berättelse samt beslut om
fastställande av balansräkning och resultaträkning
6. beslut av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och eventuell suppleanter
7. val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
8. val chef för SIRC sekretariat för två år ska beslutas av styrelse. Styrelsen bestämmar
också storlek av SIRC sekretariat
9. val av revisor och revisorssuppleanter
10. val av valberedning
11. storlek på medlemsavgift
12. eventuell ändring av stadgar
13. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman
§15
Kallelse till föreningsstämma görs av styrelsen och sker skriftligen per post. Kallelsen ska
vara utsänd tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före
extra stämma. Då kallelse utgått till föreningsstämma ska styrelsen omedelbart underrätta
revisorerna därom.
§16
Medlem har rätt att få ärende behandlat vid föreningsstämma om han skriftligen framställer
begäran därom hos styrelsen i så god tid att ärandet kan tas med i kallelsen till
föreningsstämma.
§17
Föreningens räkenskapsår är 01-01 - 12-31.
§18
SIRC logo ska vara Somali International Rehabilitation Centre (SIRC)" med fredsduva bild i
mitten av SIRC logotyp, eftersom SIRC mål är att spela roll för att främja fred och utveckling
i Somalia och på Afrikas horn som helhet.
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§19
Extra stämma kan utlysas av styrelse eller om en tredjedel av medlemmarna så önskar.

Upplösning
§20
Vid föreningens upplösning ska föreningens tillgångar bestämmas av styrelsen.

Ändring av stadgar
§21
Ändring av stadgar sker på två av varandra följande föreningsstämmor. Vid den senare
föreningsstämman ska ändringsförslaget bistås av minst två tredjedelar av de röstande om inte
Ideella föreningens lag föreskriver större majoritet.

2016-04-23 stadgarna bestyrka av styrelesen ordförande:
Liban Wehlie
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