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STADGAR 
för Stödföreningen för Barbro Johanssons fond för u tbildning av 

flickor i Tanzania, JOHA-TRUST 
 
1. Föreningens namn och ändamål 
Stödföreningen för Barbro Johanssons fond för utbildning av flickor i Tanzania är en politiskt och 
religiöst obunden ideell förening med syfte att på ekonomiskt och annat sätt stödja Barbro Johanssons 
Girls Education Trust Fund, JOHA-TRUST, Tanzania. 
 
2. Säte 
Föreningen har sitt säte i Stockholm. 
 
3. Medlemmar 
Till medlem kan antas enskild person, organisation, företag, skola och dylika. Medlem skall verka för 
att främja föreningens syfte. Medlemskap vinnes genom inbetalning till föreningen av fastställd 
årsavgift. Anmälan om utträde ur föreningen skall göras skriftligen. Eventuellt inbetalda årsavgifter 
återbetalas inte vid utträde. 
 
Medlem som inte senast vid verksamhetsårets utgång erlagt sin årsavgift anses ha utträtt ur föreningen. 
Medlem som kan anses skada föreningen och dess syften kan, på förslag av styrelsen, genom beslut av 
föreningsmöte uteslutas ur föreningen. 
 
4. Årsavgifter 
Enskild, respektive institutionell medlems årsavgifter skall fastställas av årsmötet. Ständigt 
medlemskap vinnes genom erläggande av en avgift motsvarande tjugo årsavgifter. 
 
5. Verksamhetsår 
Föreningens verksamhetsår är kalenderår. 
 
6. Föreningsmöten 
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. I kallelse till föreningsmöte skall de ärenden 
anges som skall förekomma vid mötet. Föreningsmöte är beslutsfört med det antal medlemmar som 
infunnit sig efter vederbörlig kallelse. Vid föreningsmöte äger endast den rösta som senast en vecka 
innan mötet erlagt sin årsavgift. Institutionell medlem har liksom enskild en röst. Rösträtt kan ej 
utövas genom ombud. Omröstning skall ske öppet utom i valärenden, då sluten omröstning skall ske 
om medlem så begär. Beslut fattas med enkel majoritet med i paragraf 13 nedan angivet undantag. Vid 
lika röstetal äger ordföranden för föreningsmötet utslagsröst, utom i valärenden då lottning skall ske. 
 
7. Årsmöte 
Årsmöte skall hållas senast under april månad. Kallelse till årsmötet, med angivande av de ärenden 
som skall förekomma, skall ske skriftligen senast tre veckor före mötet.   
 
Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden förekomma: 
1. Val av ordförande för mötet 
2. Val av sekreterare för mötet 
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
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4. Val av en eller två justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll 
5. Föredragning av styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår 
6. Föredragning av revisorernas berättelse 
7. Fastställande av revisorernas berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Fråga om antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter 
10. Val av föreningens ordförande för tiden fram till nästa årsmöte 
11. Val av kassör för samma tid 
12. Val av övriga styrelsemedlemmar och suppleanter för samma tid 
13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för samma tid. 
14. Val av valberedning för samtliga val vid nästkommande årsmöte 
15. Fastställande av årsavgifter 
16. Från styrelsen till föreningsmötet hänskjutna frågor 
17. Av medlem påkallad fråga 
 
Fullständig föredragningslista, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse skall hållas tillgänglig 
hos föreningens sekreterare senast 14 dagar före årsmötet och utan dröjsmål per post skickas till dem 
som begär det. 
 
Medlem som önskar få fråga behandlad vid årsmötet skall komma in med förslag till styrelsen senast 
två veckor före årsmötet. 
 
8. Extra föreningsmöte 
Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen så beslutar eller om minst 10 % av de röstberättigade 
medlemmarna begär det. Kallelse till extra föreningsmöte skall ske senast 14 dagar före mötet. Vid 
extra föreningsmöte kan beslut fattas i ärende som angivits i kallelsen. 
 
9. Styrelsen 
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen mellan föreningsmöten. Styrelsen skall bestå av 
minst sju ledamöter samt erforderligt antal suppleanter. Styrelsen är beslutsför då en mer än hälften av 
hela antalet styrelseledamöter är närvarande. 
 
Som styrelsens beslut gäller den mening som biträds av de flesta röstande och vid lika röstetal den 
mening som biträds av ordföranden. Är styrelsen inte fulltalig, kan beslut anses föreligga bara om en 
mening biträds av fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter. Styrelsen sammanträder på kallelse 
av ordföranden eller, vid förfall för denne, vice ordföranden. Kallelse till sammanträde med styrelsen 
skall ske utan dröjsmål så snart styrelseledamot begär det. 
 
10. Konstituering av styrelsen 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. 
 
11. Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den eller de som utses därtill av styrelsen. Föreningen 
skall ha post- och bankgirokonto vars medel är avsedda att utbetalas till JOHA-TRUST i Tanzania för 
flickors utbildning efter beslut av styrelsen i varje enskilt fall. Medel får också användas för 
föreningens löpande kostnader. 
 
12. Revision 
Revisorernas uppgift är att granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper. 
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13. Stadgeändring, upplösning av föreningen 
Beslut om ändring av föreningens stadgar, eller om upplösning av föreningen, kan endast fattas av två 
på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Mellan dessa föreningsmöten skall 
minst 30 dagar förflyta. För beslut om upplösning krävs minst två tredjedels majoritet vid båda 
mötena. Vid föreningens upplösning skall dess tillgängar tillfalla Svenska UNICEF-kommittén för 
främjande av flickors utbildning i Afrika. 
 
14. Tvister 
Tvister mellan föreningen och/eller styrelseledamot och/eller medlem skall avgöras enligt vid tvistens 
uppkomst gällande lag om skiljemän. 


