STADGAR
Föreningen har organisationsnummer: 802490-1731. Dessa stadgar
har reviderats efter beslut av årsmötet 2019 samt extrainsatt årsmöte
2019-12-12.

§ 1 Namn
Föreningen heter ’MENSEN – forum för menstruation’ (MENSEN).
Hädanefter kallad föreningen.
§ 2 Ändamål
§ 2.1 MENSEN är en religiöst och partipolitiskt obunden, demokratisk och
feministisk förening, med syfte att verka för att mensrelaterade frågor
belyses och ses som en självklar del i jämställdhetsarbetet. Föreningen
verkar för ett jämställt samhälle där synen på menstruation är öppen,
kunskapsbaserad och fri från tabun och fördomar.
§ 2.2 Föreningen ska ägna sig åt
informationsspridning
opinionsbildning
samverkan med andra föreningar, organisationer, företag och
privatpersoner som delar föreningens värderingar, i syfte att driva
föreningens ändamål.
§ 3 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår löper från första januari till sista december.
§ 4 Medlemskap
Medlemskap erhålls av den som stödjer föreningens stadgar och som
uppfyller årsmötets fastställda krav på medlemsavgift.
§ 5 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
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§ 6 Uteslutning av medlem
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller motarbetar föreningens
syften kan uteslutas utifrån beslut av styrelsen. Gäller uteslutningen en
styrelseledamot äger denna ej rätt att rösta. Fråga om uteslutning får inte
avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom en av styrelsen
angiven tid, minst 14 dagar från det att denne fått del av de
omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
§ 7 Årsmöte
§ 7.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet hålls
senast under februari månad varje år.
§ 7.2 Styrelsen skickar kallelse för årsmötet samt eventuella propositioner
om stadgeändringar till samtliga medlemmar och förtroendevalda senast
trettio dagar före utsatt datum.
§ 7.3 Medlem i föreningen har rätt att skicka motioner till årsmötet. Dessa
ska vara styrelsen tillhanda senast fjorton dagar föreutsatt årsmötesdatum.
§ 7.4 Årsmöteshandlingar ska vara medlemmarna tillhanda senast sju dagar
före utsatt årsmötesdatum. Årsmöteshandlingar inkluderar dagorning,
verksamhetsberättelse och bokslut för föregående verksamhetsår,
revisionsberättelse, verksamhetsplan och budget för kommande
verksamhetsår, valberedningens förslag till förtroendevalda, samt
stadgeenligt inkomna motioner och propositioner.
§ 7.5 Årsmötets genomförande
Vid årsmöte skall följande punkter behandlas och protokollföras:
1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare tillika
rösträknare för mötet
2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
3. Justering av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Behandling av verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
6. Behandling avbokslut för det senaste verksamhetsåret
7. Behandling av revisionsberättelsen för det senaste verksamhetsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhetsåret
9. Behandling av propositioner och motioner
10. Fastställande av medlemsavgift
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11. Val av förtroendevalda
o Fastställande av antal ledamöter i styrelsen, inklusive ordförande och
kassör
o Val av ordförande
o Val av kassör
o Val av övriga ledamöter
o Val av föreningsrevisor
o Val av valberedning
12. Övriga frågor
§ 8 Val och valbarhet
§ 8.1 Alla närvarande medlemmar har rösträtt vid årsmötet. För
ickemedlemmar kan närvarorätt beviljas av årsmötet.
§ 8.2 Årsmötet fattar beslut med enkel majoritet om inget annat anges i
stadgarna. Röstning sker öppet. Personval sker med sluten omröstning om
mötet så beslutar. Vid lika röstetal i personval har sittande valberedning
utslagsröst.
§ 8.3 Styrelsen får inte delta i beslut som gäller ansvarsfrihet och val av
revisorer.
§ 8.4 Valbar till styrelsen är den som är medlem i föreningen enligt § 4.
Kravet på medlemskap gäller inte för revisor och valberedning.
§ 8.5 Föreningens ordförande och kassör väljs på en tid av två år och kan
sedan väljas om på ett år i taget. Föreningsstyrelsens övriga ledamöter väljs
av årsmötet på en tid av ett eller två år och kan sedan väljas om på ett år i
taget.
§ 8.6 Årsmötet beslutar hur många ledamöter valberedningen ska bestå av,
dock minst två ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs på en tid av ett
år.
§ 8.7 Årsmötet väljer en föreningsrevisor samt eventuell ersättare för denna.
Föreningsrevisorn får ej inneha annat förtroendeuppdrag inom föreningen
under det verksamhetsår för vilket hen är vald. Föreningsrevisorn väljs på en
tid av ett år.
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§ 9 Extra årsmöte
§ 9.1 Extra årsmöte skall utlysas då minst tre av styrelseledamöterna, revisor
eller om en fjärdedel (avrundat nedåt) eller minst tio av föreningens
medlemmar så begär. Extra årsmöte kan dock ej begäras tidigare än tjugoen
dagar efter ordinarie årsmöte. I kallelse till extra årsmöte skall det framgå
vilka ärenden som skall behandlas. Inga övriga frågor kan väckas.
§ 9.2 Vid extra årsmöte ska följande punkter behandlas och protokollföras
1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare tillika
rösträknare för mötet
2. Fråga om det extra årsmötets stadgeenliga utlysande
3. Justering av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Behandling av ärendet/na som föranlett det extrainsatta årsmötet
I övrigt gäller samma som under § 7.2 samt § 8.
§ 10 Valberedning
Valberedningen väljs vid årsmötet. Valberedningen har till uppgift att bereda
ett förslag på kandidater till de förtroendeposter årsmötet ska ta beslut om.
§ 11 Revisor(er)
§ 11.1 Föreningsrevisorn väljs av årsmötet.
§ 11.2 Föreningsrevisorn har till uppgift att granska styrelsens förvaltning av
föreningens verksamhet och ekonomi för att till medlemmarna presentera en
revisionsberättelse under årsmötet.
§ 11.3 Föreningsrevisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens
räkenskaper, mötesprotokoll och övriga handlingar
§ 12 Styrelse
§12.1 Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmötena. Den
består av de på årsmötet valda ledamöter. Styrelsen utser inom sig
nödvändiga poster samt firmatecknare för föreningen.
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§ 12.2 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst
halva antalet ledamöter (avrundat nedåt) har begärt det. Beslut ska
protokollföras.
§ 12.3 Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till mötet och
minst hälften av ledamöterna (avrundat uppåt) deltar på mötet. Beslut tas
med enkel majoritet, vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst.
§ 12.4 I brådskande fall kan ordförande besluta att ett ärende ska avgöras
mellan styrelsesammanträden. Detta ska ske genom skriftlig omröstning eller
annat sätt ordförande finner lämpligt. Beslutet skall protokollföras vid det
närmast därefter följande sammanträdet.
§ 12.5 Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden till
arbetsgrupp, anställd eller enskild medlem inom föreningen.
§ 12.6 Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrandeoch förslagsrätt men inte rösträtt.
§ 12.7 Styrelsen äger rätt att, i samråd med valberedningen, tillsätta vakanta
poster i styrelsen. Valberedningen äger rätt att föreslå kandidater till vakanta
poster. Av styrelsen tillsatt ledamot åtar sig att utföra ordinarie ledamots
uppgifter, men äger ej rösträtt vid styrelsesammanträden.
§ 13 Stadgeändring och stadgetolkning
§ 13.1 Ändringar av dessa stadgar sker genom likalydande beslut av två på
varandra följande årsmöten med minst 30 dagars mellanrum. Besluten
måste godkännas av minst två tredjedelar av årsmötesdeltagarna.
§ 13.2 Förslag till stadgeändring skall tillsändas medlemmarna i samband
med kallelse till årsmöte eller extra årsmöte.
§ 13.3 Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall
förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till
nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.
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§ 14 Upplösning av föreningen
§ 14.1 Föreningen upplöses genom likalydande beslut av två på varandra
följande årsmöten med minst 30 dagars mellanrum. Beslutet att upplösa
föreningen måste godkännas av tre fjärdedelar av årsmötesdeltagarna.
§ 14.2 Förslag till upplösning skall tillsändas medlemmarna i samband med
kallelse till årsmöte eller extra årsmöte.
§ 14.3 Vid upplösning går alla föreningens eventuella ekonomiska medel till
annan förening som verkar för föreningens ändamål.

