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§ 1 Namn och säte 

Föreningens namn är Integration För Alla. Föreningen är en ideell förening och har 
sitt säte i Örkelljunga kommun. Namnet kan förkortas ”IFALL” och på engelska 
”Integration For All”. 

 

§ 2 Ändamål 

Föreningen har till ändamål att främja integration mellan kulturer och att motverka 
våld mellan kulturer i Sverige och andra länder.  Föreningen är partipolitiskt och 
religiöst obunden.  

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom  

- Att ge hjälp till självhjälp så att den enskildes förståelse av sin kultur 
och hans/hennes självkänsla stärks  

- Att erbjuda mångkulturella mötesplatser där utbyte av erfarenheter, 
värderingar och kultur främjar den enskildes livskvalité 

- Att bygga sociala nätverk mellan kulturer 

- Att uppmuntra den enskilde att ta ansvar i samhället   

- Att utveckla och pröva effektiva och kreativa metoder för integration, 
både formella och icke-formella 

- Att sprida information för att öka medvetenhet om kulturens betydelse 
och om olika kulturer. 

 

§ 3 Medlemskap 

Föreningen är öppen för fysiska personer. Den som stöder föreningens syfte är 
berättigad till medlemskap. Medlemskap beviljas av styrelsen, som också beslutar 
om uteslutning.   

 

§ 4 Årsmöte 

Årsmötet är högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 
maj varje år. Kallelse till ordinarie årsmöte ska utsändas senast tre veckor före mötet. 
Vid årsmötet har varje medlem en röst som är personlig och den kan inte utövas via 
ombud. Såväl medlem som styrelse kan lämna förslag att behandlas av årsmötet. 
Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärende avhandlas:  

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

2. Fastställande av röstlängd för mötet. 



3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av dagordning. 

6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det 
senaste    verksamhets/räkenskapsåret.   

7. Revisionsberättelsen för verksamhets/räkenskapsåret. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9. Fastställande av medlemsavgifter. 

10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det 
kommande verksamhets/räkenskapsåret. 

11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år. 

12. Val av övriga styrelseledamöter på två år. (Vid första årsmötet väljs halva 
antalet ledamöter på ett år, de övriga på två år.) 

13. Val av revisor samt revisorssuppleant.  

14. Val av valberedning 

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag från 
medlemmar. 

16. Övriga frågor som angivits i kallelsen 

 

§ 5 Röstning 

Beslut fattas med öppen omröstning bland de närvarande medlemmarna, om inte 
annat beslutas. Beslut avgörs med enkel majoritet.  

 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av ordförande och minst fyra övriga ledamöter. Valbar till 
styrelsen är medlem i föreningen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och 
sekreterare. Kassör kan utses utom styrelsen. Styrelsen är beslutsför då ordförande 
eller vice ordförande samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika 
röstetal har ordförande/vice ordförande utslagsröst. 

 

§ 7 Firmateckning 

Firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 



§ 8 Valberedning 

Valberedning väljs på årsmötet och utser inom sig en sammankallande. Inför 
kommande årsmöte tillfrågar valberedningen sittande styrelseledamöter om de vill 
stå kvar i sitt uppdrag, samt tillfrågar eventuellt flera kandidater. Valberedningens 
förslag presenteras på årsmötet. 

 

§ 09 Ekonomi 

Verksamheten ska bedrivas med stöd av gåvor, avgifter och offentliga bidrag av olika 
slag. 

 

§ 10 Årsredovisning 

Styrelsen ska för varje räkenskapsår lämna en årsredovisning över den ekonomiska 
förvaltningen. Denna ska omfatta förvaltningsberättelse samt resultat- och 
balansräkning. 

 

§ 11 Revision 

Revisorerna ska granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning. 
Revisorerna ska till årsmötet avge en revisionsberättelse samt yttrande om 
ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 12 Ändring av stadgarna 

För ändring av stadgarna krävs beslut med 2/3-majoritet på två på varandra följande 
årsmöten, varav ett ordinarie, med minst en månads mellanrum. 

 

§ 13 Föreningens upplösning 

Föreningen upplöses genom beslut med 2/3-majoritet på två på varandra följande 
årsmöten, varav ett ordinarie, med minst två månaders mellanrum. Föreningens 
tillgångar tillfaller annan organisation med liknande ändamål som föreningens enligt 
beslut på årsmötet. 

 

Dessa stadgar är antagna vid konstituerande möte (datum) 2013.11.20  
 

Ordförande    Sekreterare 
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