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Stadgar

§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Effektfullt (hädanefter “föreningen”). Föreningen har sitt säte i
Stockholm.

§ 2 Ändamål
Föreningens ändamål är att bidra till att sociala och miljömässiga insatser och investeringar når
den positiva samhällseffekt som eftersträvas, genom att tillhandahålla stöd, facilitera
erfarenhetsutbyte samt bedriva påverkansarbete inom effektmätning och effektstyrning.
Föreningen är fristående samt partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3 Medlemskap
Medlemsvillkor
Föreningen är öppen för alla juridiska och fysiska personer som delar föreningens målsättning
och följer föreningens stadgar. När en person ansökt om medlemskap upptas personen
preliminärt i medlemsförteckningen. Styrelsen ska sedermera godkänna medlemskapet.
Medlemskategorier
Juridiska personer beviljas ordinarie medlemskap och fysiska personer beviljas associerat
medlemskap.
Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställs av årsmötet på grundval av förslag från styrelsen. Utöver
medlemsavgiften får föreningen ta ut en serviceavgift som fastställs av styrelsen.
Utträde
Utträde görs genom att skriftligen meddela föreningen detta senast i samband med att
fakturan avseende nästkommande medlemsperiod erhållits. Medlem som inte har betalat
medlemsavgift ska påminnas härom och vid fortsatt underlåtenhet att betala anses sådan
medlem ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att
personen avförs från medlemsförteckningen.
Uteslutning
En medlem som motverkar föreningens ändamål, stadgar, eller på annat sätt är till betydande
last för föreningen kan uteslutas av styrelsen. Beslut om uteslutning kan överklagas till
årsmötet.
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§ 4 Årsmöte och särskild föreningsstämma
Tidpunkt och kallelse
Årsmöte ska hållas under första halvåret på dag, tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse
till årsmöte ska ske minst två månader innan årsmötets genomförande till alla medlemmar.
Motioner ska skickas in till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet. Handlingar till årsmötet
ska skickas ut till medlemmarna minst två veckor innan årsmötet.
Årsmötets ärenden
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Årsmötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av en protokolljusterare tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av dagordning
Presentation av:
a) Verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret
b) Balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret
c) Verksamhetsplan för det kommande räkenskapsåret
Revisionsberättelsen för det senaste räkenskapsåret
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Val av ordförande
Val av övriga styrelseledamöter samt suppleant
Val av revisor
Val av valberedning
Beslut om medlemsavgift
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Övriga frågor
Mötets avslutande

Omröstning och beslut
Rösträtt tilldelas föreningens ordinarie medlemmar som har betalat sin medlemsavgift. Varje
ordinarie medlem har en röst. Associerad medlem äger rätt att deltaga på årsmötet samt där
deltaga i diskussionerna men har ingen rösträtt. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller
om så begärs efter omröstning (votering). Beslut fattas med enkel majoritet (mer än hälften av
antalet avgivna röster), utom ifråga om ändring av stadgar, ändring av medlemsavgift samt
upplösning av föreningen (se § 7 och § 8).
Särskild föreningsstämma
Om styrelsen, revisorer eller minst en tredjedel av medlemmarna kräver detta, kallar styrelsen
till en särskild föreningsstämma. Kallelse till särskild föreningsstämma ska ske minst 14 dagar
innan mötets genomförande till alla medlemmar. På en särskild föreningsstämma kan bara de
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frågor som nämnts i kallelsen behandlas. Särskild föreningsstämma får hållas tidigast en månad
efter årsmötet.

§ 5 Styrelse och valberedning
Ledamöter
Styrelsen består av minst 4 och max 9 ledamöter. Ordförande väljs av årsmötet, i övrigt utser
styrelsen inom sig lämpliga funktionärer.
Val av styrelse
Styrelsen och revisor väljs av årsmötet. Styrelseledamöter väljs för en period av minst (1) och
högst tre (3) år. Medlem kan omväljas för maximalt sex sammanhängande år.
Uppdrag
Styrelsen fattar beslut om organisationens verksamhetsplan och budget. Styrelsen beslutar om
tillsättning och avsättning av chefstjänsteperson. Styrelsen beslutar om anställningar av övriga
befattningar. Rätten att anställa övriga befattningar kan delegeras till chefstjänstepersonen.
Styrelsen håller chefstjänsteperson ansvarig för att driva verksamheten i enlighet med beslutad
verksamhetsplan och budget. Styrelsen utser inom sig eventuella övriga arbetsuppgifter och
beslutar om antal styrelsemöten. Protokoll ska föras vid varje styrelsemöte. Styrelsens protokoll
ska visa vilka beslut som fattats och vem som deltagit i besluten. Protokollet ska justeras av
ordföranden samt en för varje sammanträde utsedd ledamot.
Styrelsebeslut
Styrelsen är beslutsför när minst fyra av ledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut kräver enkel
majoritet.
Firmatecknare
Föreningens firma tecknas samfällt av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av enskilda
styrelseledamöter eller andra särskilt utsedda myndiga personer.
Valberedning
Föreningens valberedning väljs på ett år av årsmötet. Den utgörs av två personer, varav en är
sammankallande. Valberedningen ska lämna förslag till årsmötets val av styrelseledamöter,
inklusive styrelseordförande, och revisorer. Ledamot i valberedningen får inte vara
styrelseledamot eller anställd av föreningen.

§ 6 Räkenskaper
Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsåret är kalenderår.
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Revisor
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av en (1) revisor som
utses av årsmötet för ett år i taget.

§ 7 Ändring av stadgar
Stadgar kan endast ändras på årsmöte eller särskild föreningsstämma. För att vara giltig måste
ändringen antas med 2/3 av antalet avgivna röster. Då ändring av stadgar ska ske måste
förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet.

§ 8 Upplösning av föreningen
Förslag om föreningens upplösning får endast läggas fram på föreningens ordinarie årsmöte
eller på särskild föreningsstämma. Att upplösningen ska behandlas måste framgå av kallelsen.
För föreningens upplösning fordras att beslut härom fattas med minst 3/4 av antalet avgivna
röster. Vid upplösningen ska föreningens skulder betalas. Därefter beslutar årsmötet om hur
föreningens tillgångar ska disponeras.
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