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STADGAR
SAID SWEDEN

§ 1. Namn och säte
Organisationen är en ideell förening vars namn är SpringAid International Develpopment
Sweden, nedan kallad SAID SWEDEN. Den har sitt säte i Stockholm, Göteborg och Gävle,
Sverige.

§ 2. Verksamhets- och räkenskapsår
SAID Sweden:s verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december.

§ 3. Vision
SAID Sweden:s vision är en värld utan fattigdom och hunger. Att genom
fattigdomsbekämpning bistå människor i att förvärva verktyg att lyfta sig ur fattigdom:
förbättra sina livsvillkor, hävda sina rättigheter, få tillträde till beslutsprocesser,
samhällstjänster och gemensamma arenor, agera för att förändra de mekanismer som ligger
bakom förtryck, diskriminering och fattigdom.

§ 4. Ändamål
SAID Sweden har som ändamål att bedriva ideell verksamhet som främjar
fattigdomsbekämpning genom projekt och program. I huvudsak ska SAID Sweden stödja
lokala enskilda organisationer (Community Based Organisations, CBOs) att planera och
genomföra utvecklingsprojekt, särskilt de som bekämpar fattigdom och främjar demokrati,
mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbar utveckling och utbildning av särskilt barn,
ungdomar och kvinnor samt integration av nyanlända i det sociala, kulturella och
ekonomiska livet i Sverige. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av
diskriminering.
§ 5. Verksamhet
Verksamheten består av följande:
SAID Sweden:s huvuduppgift är att stärka det civila samhället i utvecklingsländer, så att
människorna där ges möjlighet att påverka sin egen situation. Detta skall ske genom att
bekämpa roten till fattigdom och dess konsekvenser. Medlemsgrupperna kan vara sponsorer
för arbetet i byar inom programområden i utvecklingsländer och de kan ansvara för
insamling av medel till egeninsatser. SAID Sweden arbetar med utvecklingssamarbete genom
bidrag från olika finansiärer men huvudsakligen med bidrag från Sida genom Forum Syd.
a) Expertstöd och utbildning av personal i samband med förstudier, planering, uppföljning,
utvärderingar och organisationsutveckling samt vidareutbildning av projektpersonal. b)
Påverkansarbete riktat mot myndigheter, organisationer och internationella institutioner
och NGO: c) Finansiering av projekt, m.m. d) Uppföljningsprojekt e) För dessa ändamål
kommer SAID Sweden att på olika sätt bedriva insamlingsverksamhet gentemot
allmänheten, samt söka bidrag från andra institutioner och aktörer.

§ 6 Årsmöte
Årsmötet är SAID Sweden:s högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas varje år före april
månads utgång. Alla medlemmar som har betalt sin medlemsavgift för året och som närvarar
vid årsmötet kan rösta. En skriftlig kallelse skall sändas till alla SAID Sweden:s medlemmar
minst fyra veckor före årsmötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska
behandlas på mötet. Detta skall dock ske senast två veckor innan mötets genomförande.
Beslut fattas med enkel majoritet förutom vid stadgeändring.
Kallelse till Årsmöte ska ske senast fyra veckor före mötet. Föredragningslista,
beslutsunderlag så som motioner och andra handlingar ska vara medlemmarna tillhanda 2
veckor före årsmötet. Anmälan att delta i årsmöte ska ske senast två veckor före mötet till
SAID Sweden:s kansli eller till den eller de som är utsedda att handha anmälningarna.
Anmälan som sker senare kan godkännas av styrelsen.
En medlem eller en grupp av medlemmar har rätt att lämna motioner till årsmötet. Motioner
ska ha inkommit till styrelsen minst sex veckor före årsmötet. Förslags- och rösträtt vid
årsmöte har närvarande medlemmar. Beslut vid årsmöte - 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.

§ 7 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte 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 - val av en auktoriserad revisor, en
auktoriserad revisorsersättare och en förtroenderevisor 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.

§ 8 Extra årsmöte
Ett extra årsmöte kan kallas till påom styrelsen så beslutar eller vid stadgeändring (se
paragraf 12 nedan). Vid extra årsmöte får bara de frågor behandlas som aviserats vid
kallelsen. En skriftlig kallelse ska sändas ut minst två veckor i förväg. Minst en månad ska ha
förflutit mellan extra årsmöte och ordinarie årsmöte.

§ 9 Medlemsmöte
Medlemmarna ska sammankallas till minst ett möte varje år. Årsmötet kan kombineras med
ett medlemsmöte för information, utbildning och planering för medlemmarna och de lokala

grupperna. Medlemsmöte hålls när årsmöte, revisor eller medlemmarna beslutar om detta på
ett årsmöte. Kallelse till Medlemsmöte skall utsändas till medlemmarna senast fyra veckor
före möte. Varje medlem som erlagt medlemsavgift för innevarande år har rätt att närvara och
avge sin röst på medlemsmöte. Medlemsmötet är ett forum för information för alla
medlemmar och styrelsen och har ingen beslutande funktion.

§ 10. Styrelse
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.
Styrelsen skall bestå av ordförande och sex övriga ledamöter samt två suppleanter i bestämd
ordningsföljd. Styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter väljs på tre år. Högsta
antalet mandatperioder i följd är fem. Valbar till styrelsen är person som nominerats av
medlemmar. Tillsvidare ska SAID Sweden:s grundare vara en av dessa.
Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Styrelseuppdragen är inte arvoderade.
Om en styrelsemedlem uppträder på ett sätt som inte är förenligt med föreningens
värdegrund, eller i strid med jävs- eller korruptionsparagraferna nedan, kan denne efter
beslut från den övriga styrelsen skiljas från sitt uppdrag med omedelbar verkan.
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer. En av
dessa ska vara SAID Sweden:s grundare

§11 Styrelsens arbete
Årsmötet väljer ordförande. Styrelsen har att bland sina ordinarie ledamöter utse en vice
ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen sammanträder på kallelse av
ordföranden eller vid dennes frånvaro av vice ordföranden eller om minst tre av styrelsens
ledamöter så begär. Styrelsen skall sammanträda minst fem gånger per verksamhetsår.
Styrelsens sammanträden skall protokollföras. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften
av dess ledamöter eller suppleanter är närvarande. Beslut fattas så långt möjligt med
konsensus, annars med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Suppleanter har närvaro- och yttranderätt vid alla styrelsens möten. De har rösträtt när
ordinarie ledamot är frånvarande.

§12 Styrelsens uppgifter
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet mellan årsmöten. Styrelsen träder in i detta
ansvar när den väljs och behåller det tills ny styrelse väljs.
Styrelsen ansvarar för att - verkställa årsmötets beslut - bereda ärenden inför årsmötet inom av årsmötet fastställda ramar fatta övergripande beslut om Said Swedens verksamhet förvalta föreningens tillgångar - avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning –
anställa, söka bidrag hos organisationer, stiftelser, myndigheter, företag, privatpersoner.

§ 13. Ordförande
Föreningens ordförande väljs av styrelsen för en period av tre år i taget, och kan väljas om
högst fem gånger.

§ 14. Revisor
Föreningen ska anlita en godkänd eller auktoriserad revisor, som granskar årsredovisningen i
enlighet med reglerna för 90-konto och gällande lagstiftning. Valberedningen nominerar en
revisor eller en revisionsfirma, som godkänns av årsmötet. Styrelsen ska senast fyra veckor
före årsmötet lämna räkenskaper med bokslut, verksamhetsberättelse, protokoll och övriga
handlingar till revisorn. Revisorn ska lämna sin revisionsberättelse senast två veckor före
årsmötet. Revisorn omfattas av jävs- och korruptionsparagraferna.

§15 Arbetsutskottet
Styrelsen bilder arbetsutskott inom sig och med övriga medlemmar vid behöv. Ordförande
och vice ordförande skall ingå i arbetsutskotten. Arbetsutskottet är beslutsmässigt om minst
tre ledamöter eller suppleanten är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst. Arbetsutskottets möten skall protokollföras.
Arbetsutskottet skall bereda frågor inför styrelsen och handha ärenden och ansvarsområden
som delegerats av styrelsen.

§ 16. Nominering, valberedning och val av styrelse
En bred kompetens ska eftersträvas i styrelsen, där erfarenhet och kunskaper inom
utvecklingsarbete, ekonomi, juridik, insamling och andra relevanta områden finns
representerade. En jämn könsfördelning och en god åldersspridning ska också eftersträvas,
samt bakgrund från både Syd och Nord. En valberedning bestående av minst tre personer
med SAID Sweden:s grundare som inte är medlemmar i styrelsen utses av årsmötet. Alla
medlemmar kan ge förslag till valberedningen på lämpliga styrelseledamöter. Valberedningen
bedömer kandidatens lämplighet och kompetens i förhållande till övriga ledamöter i
styrelsen, och sammanställer en lista över nominerade kandidater, som skall skickas
skriftligt till alla SAID Sweden:s medlemmar minst två veckor före årsmötet. Årsmötet väljer
styrelse. Styrelsen utser ordförande och andra styrelseposter samt firmatecknare vid
konstituerande styrelsemöte efter årsmötet.

§ 17. Medlemmar
Alla kan bli medlemmar i föreningen under förutsättning att de delar föreningens mål och
vision.
SAID Sweden utgörs av anslutna medlemmar som i sin tur kan ingå i lokala grupper som
arbetar för fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer som årsmöte beslutat om men först
och främst i Nigeria enligt SAID Sweden:s mål och vision. Gruppernas verksamhet innebär
en skyldighet att med information, arbete och egeninsats stödja den verksamhet och budget

som beslutats av styrelsen. Medlemmar som vill bilda en ny grupp kan få det beviljat av
årsmöte efter ansökan hos styrelsen. Medlemskap innebär rätt att delta i de demokratiska
besluten om SAID Sweden:s utvecklingssamarbetsverksamhet i utvecklingsländer och i
Sverige.

§ 18. Medlemsavgift
Medlemskapet förnyas årsvis per kalenderår, i samband med inbetalning av
medlemsavgiften, som fastställs av årsmötet. En uppmaning att betala årsavgiften sänds till
alla medlemmar senast 1 mars varje år. Om årsavgiften inte är inbetald den 1 april stryks
medlemmen ur registret. Om en medlem uppträder på ett sätt som direkt motverkar eller
skadar föreningens intressen, eller handlar i strid med jävs- eller korruptionsparagraferna
nedan, kan denne efter beslut från styrelsen uteslutas. Uteslutning av en medlem kan ske
genom beslut av årsmöte efter förslag från styrelsen, om medlemmen inte arbetar efter SAID
Sweden:s mål, vision och stadgar eller inte erlägger fastställd medlemsavgift.

§ 19. Stadgeändring
Förslag till ändringar och tillägg i stadgarna kan lämnas av styrelsen, eller av minst 10 % av
SAID Sweden:s medlemmar tillsammans som skriftligen lämnar ett undertecknat förslag till
styrelsens ordförande. Ändringen antas med två tredjedels majoritet vid ett extra årsmöte,
samt bekräftas med minst två tredjedels majoritet vid ordinarie årsmöte.
Beslut om stadgeändring fattas med kvalificerad majoritet genom beslut vid två på varandra
följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte.

§ 20. Upplösning av föreningen
För upplösning av SAID Sweden krävs ett förslag från en enig styrelse, och att beslut tas av
ett årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid sluten votering. Vid beslut om
upplösning skall SAID Sweden:s tillgångar överlämnas till SAID Nigeria eller någon annan
organisation i Nigeria vars ändamål och vision stämmer överens med SAID Swedens. Valet av
denna organisation skall göras samtidigt som beslutet om upplösning tas och på samma sätt.
Den upplösta SAID Swedens handlingar m.m. skall arkiveras hos den organisation som
övertar SAID Swedens tillgångar eller i folkrörelsearkiv eller motsvarande. Övriga
avvecklingsfrågor beslutas och verkställs av styrelsen.

§ 21. Jäv
Flera medlemmar av samma familj kan inte sitta i styrelsen; inte heller ska en styrelsemedlem
delta handläggningen i en fråga den har ett väsentligt intresse som kan strida mot SAID
Sweden:s intresse. I övrigt avgörs eventuella jävssituationer från fall till fall.
§ 22. Korruption
Ingen person eller organisation som samverkar med SAID Sweden, varken ledamot av
styrelsen, verksamhetsansvarig, anställda eller samarbetspartners får utnyttja sin ställning i
organisationen till att skaffa otillbörlig personlig vinning, eller till att skaffa fördelar för

närstående personer, för sin egen affärsverksamhet eller för andra personliga syften. Den som
bryter mot detta kommer med omedelbar verkan att skiljas från SAID Sweden:s verksamhet.
Om förskingring av beviljade medel eller annan typ av korruption äger rum i en
partnerorganisation kommer samarbetet med denna organisation att avbrytas.
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