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Stadgar för Gambiagrupperna,  

org nr 867200-7393 

Antagna av samrådsmötet 20170902 

 

Stadgar 

§ 1 Gambiagruppernas mål och grundsyn 

Gambiagrupperna vill verka för en rättvis och hållbar byutveckling i Gambia, baserad på alla 

människors lika värde och rätt till rimliga levnadsvillkor. När människor förmår att organisera 

sig i starka, självständiga och demokratiska former, är detta ett steg framåt, både för rättvisan 

och demokratin och därmed en utveckling av det civila samhället i Gambia. Gambiagrupperna 

ser utbildning som en nyckel till utrotning av fattigdomen. 

 

Tillgång till bra utbildning är både ett utvecklingsmål i sig och ett medel att utrota 

fattigdomen i enlighet med FN:s millenniemål. 

Nödvändiga förutsättningar för att nå målet: 

1. att tro på och verka för en livsstil och en samhällsutveckling, som värnar om människa, 

djur, natur och miljö och där de mänskliga värdena är överordnade de materiella. 

2. att utgöra en del i samarbetet över alla gränser där man förenas i kampen för en rättvis och 

fredlig värld. 

3. att var och en av oss på olika sätt medverkar i denna förändringsprocess 

 

§ 2 Gambiagruppernas uppbyggnad 

”Organisationen Gambiagrupperna är partipolitiskt och religiöst obunden och består av 

medlemmar med kansli i Sverige och kontor och verksamhet i Gambia. Medlemmarna kan 

ingå i lokala grupper med rätt att anta egna stadgar och utforma gruppens verksamhet. De ska 

ha en demokratisk uppbyggnad där stadgar och verksamhet ska följa Gambiagruppernas 

stadgar, policy, verksamhetsplan och andra styrdokument. Medlemmarna har rätt att delta i 

Gambiagruppernas högsta beslutande organ Samrådsmötet och kan väljas att ingå i 

Samordningsgruppen som väljs av Samrådsmötet.  

 

I kontakter med myndigheter i Sverige och Gambia företräds Gambiagrupperna av 

Samordningsgruppen eller den som Samordningsgruppen utser. Gambiagruppernas namn i 

Gambia är Future In Our Hands, förkortat FIOH.” 

 

§ 3 Gambiagruppernas verksamhet 

Gambiagruppernas huvuduppgift är att stärka det civila samhället i Gambia, så att männi-

skorna där ges möjlighet att påverka sin egen situation. Detta skall ske genom att stödja 

byutvecklingen främst i de fattigaste delarna av landet med utbildning. Arbetet i Gambia 

bygger på synen att utbildning är en väg för att nå ut. 

Information i Sverige om levnadsförhållanden i Gambia och andra fattiga länder är en 

förutsättning för att kunna uppnå förändring. 

Gambiagrupperna arbetar med utvecklingssamarbete med bidrag från olika finansiärer men 
huvudsakligen med bidrag från Sida. Medlemsgrupperna kan vara sponsorer för arbetet i byar 

inom programområden i Gambia och ansvarar för insamling av medel till egeninsatser. 

Samordningsgruppen kan komma överens med de olika medlemsgrupperna om ekonomiska 

åtaganden för specificerade delar av verksamheten i Gambia.  

Medlemsgruppernas mål är att arbeta för nära och varaktiga förbindelser mellan Gambia och 

Sverige. Ledstjärnan i Gambiagruppernas arbete skall vara hjälp till självhjälp. 
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§ 4  Medlemskap 

”Gambiagrupperna utgörs av anslutna medlemmar som i sin tur kan ingå i lokala grupper som 

arbetar för utveckling i Gambia enligt Gambiagruppernas mål och grundsyn. Gruppernas 

verksamhet innebär en skyldighet att med information, arbete och egeninsats stödja den 

verksamhet och budget som beslutats av samrådsmötet. Medlemmar som vill bilda en ny 

grupp kan få det beviljat av Samrådsmötet efter ansökan hos Samordningsgruppen. 

Medlemskap innebär rätt att delta i de demokratiska besluten om Gambiagruppernas 

verksamhet i Gambia och i Sverige.  

     Uteslutning av en medlem kan ske genom beslut av Samrådsmötet efter förslag från 

Samordningsgruppen, om medlemmen inte arbetar efter Gambiagruppernas mål, grundsyn 

och stadgar eller inte erlägger fastställd medlemsavgift.” 

 

§ 5 Samrådsmöte  /  Medlemsmöte 

Samrådsmötet är Gambiagruppernas högsta beslutande organ. Samrådsmötet ska hållas varje 

år före april månads utgång. Samrådsmötet kan kombineras med ett Medlemsmöte för 

information, utbildning och planering för medlemmarna och de lokala grupperna. 

     

 Kallelse till Samrådsmötet ska ske senast fyra veckor före mötet. Föredragningslista, 

beslutsunderlag så som motioner och andra handlingar ska vara medlemmarna tillhanda 2 

veckor före samrådsmöte. Medlemsmöte hålls när Samordningsgruppen, revisor eller när 

medlemmarna beslutar om detta på ett Samrådsmöte. Kallelse till Medlemsmöte skall 

utsändas till medlemmarna senast två veckor före möte.  

      

Varje medlem som erlagt medlemsavgift för innevarande år har rätt att närvara och avge sin 

röst på Samrådsmöte eller Medlemsmöte. Anmälan att delta i Samrådsmötet ska ske senast 

två veckor före mötet till Gambiagruppernas kansli eller till den eller de som är utsedda att 

handha anmälningarna. Anmälan som sker senare kan godkännas av Samrådsmötet. 

      

En medlem eller en grupp av medlemmar har rätt att lämna motioner till Samrådsmötet. 

Motioner ska ha inkommit till Samordningsgruppen minst sex veckor före Samrådsmötet. 

      

Förslags- och rösträtt vid Samrådsmöte och Medlemsmöte har närvarande medlemmar. 

Beslut vid Samråds- och Medlemsmöten fattas genom enkel majoritet, om stadgarna inte 

anger något annat. Beslut fattas genom öppen omröstning om inte annat begärs. Vid lika 

röstetal har mötesordförande utslagsröst, utom vid val då frågan avgörs genom lottning. 

 

Vid samrådsmötet ska följande ärenden förekomma: 

- val av ordförande och sekreterare för mötet, 

- val av två justerare och rösträknare 

- fastställande av ombudsförteckning som är  röstlängd 

- beslut om mötet utlysts enligt stadgarna 

- godkännande av föredragningslista 

- verksamhetsberättelse   
- räkenskapsredogörelse och fastställande av balansräkning 

- revisionsberättelse 

- beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

- beslut om verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsår 

- fastställande av budget för nästa verksamhetsår 

- fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår 

- fastställande av antal ledamöter och ersättare  

- val av ordförande för två år ( val vartannat år ) 

- val av övriga ledamöter och ersättare  
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- val av en  auktoriserad revisor, en auktoriserad revisorsersättare och en lekmannarevisor för     

   ett år  

- val av valberedning 

- beslut om förändringar beträffande medlemsgrupper 

- behandling av motioner och andra beslutsärenden 

- beslut om tid och plats för nästa årsmöte 

- frågor och information 

 

§ 6 Samordningsgruppen (SOG) 

Samordningsgruppen: 

- leder och ansvarar för Gambiagruppernas verksamhet i enlighet med föreningens stadgar  

och samrådsmötets beslut. 

- består av minst fem ordinarie ledamöter och minst två ersättare. Ledamöter väljs för två år 

och  ersättare väljs för ett år. 

- utser inom sig sekreterare, kassör och övriga funktionärer. 

- sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst en tredjedel av ledamöterna begär 

det och ska hålla minst fyra sammanträden per år.  

- är beslutsmässig när minst hälften av valda ledamöter är närvarande.   

- har arbetsgivaransvar för organisationens anställda i Gambia och i Sverige.   

- har rätt att delegera beslut och att tillsätta utskott och arbetsgrupper. 

  Beslut fattas med enkel majoritet, om stadgarna inte föreskriver annat. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör. (Vid personval används sluten  

omröstning.) 

”Samordningsgruppens mandatperiod löper från ett Samrådsmöte till nästa. Valbar till 

Samordningsgruppen är var och en som är medlem i Gambiagrupperna.” 

 

Till Samordningsgruppen kan samrådsmötet eller samordningsgruppen besluta att adjungera 

personer som har rätt att delta i samordningsgruppens överläggningar men inte i dess beslut.  

 

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår. 

Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. 

 

§ 8 Revision 

För granskning av föreningens verksamhet och räkenskaper väljs en auktoriserad revisor, en 

auktoriserad revisorsersättare och en lekmannarevisor av samrådsmötet. 

Samordningsgruppen ska senast fyra veckor före samrådsmötet lämna räkenskaper med 

bokslut, verksamhetsberättelse, protokoll och övriga handlingar till revisorn. 

Revisorn ska lämna sin revisionsberättelse senast två veckor före samrådsmötet. 

 

§ 9 Valberedning 

Valberedningen ska förbereda val av ledamöter och ersättare till samordningsgruppen och 

revisorer samt andra val vid samrådsmötet. Valberedningen består av fyra ledamöter varav en 

är sammankallande. Valberedningen väljs för ett år. 
 

§ 10 Stadgeändring 

Beslut om stadgeändring fattas med kvalificerad majoritet genom beslut vid två på varandra 

följande samråds-/medlemsmöten, varav minst ett samrådsmöte. 

 

§ 11 Upplösning 

Beslut om upplösning av föreningen fattas med kvalificerad majoritet vid två på varandra 

följande samråds-/medlemsmöten, varav minst ett samrådsmöte. 

Vid upplösning ska eventuella tillgångar lämnas till någon biståndsverksamhet i Gambia. 


