Stadgar för Sameföreningen i Stockholm antagna vid årsmöte 05.05.2018 och extra årsmöte 12.08.2018
§ 1 Föreningens firma och säte
• Sameföreningen har sitt säte i Stockholms stad,
Stockholms län.
• Föreningens firma är Sameföreningen i
Stockholm, SFIS.
• Sameföreningen utgör en ideell intresseorganisation.
§ 2 Föreningens syfte och målsättning
• Sameföreningens övergripande syfte är att verka i
Stockholm med omnejd för att främja samiska
intressen i kulturella, sociala och ekonomiska
hänseenden samt att arbeta för att sprida kunskap
och öka medvetenheten om samiska förhållanden.
• Sameföreningens målsättning är att främja
samers kunskap och aktning för den samiska
kulturens egenart och värde, samt att verka för att
stärka den samiska identiteten och tillhörigheten.
Sameföreningen ska bidra till att förbättra och
underlätta sammanhållningen samer emellan.
• Föreningsverksamheten ska ske under
demokratiska former och i enlighet med samisk
tradition. Föreningen är politiskt och religiöst
obunden. Sameföreningen kan dock utföra
aktiviteter av politisk, men inte partipolitisk,
karaktär.
§ 3 Medlemskap och medlemsavgifter
Medlem i föreningen förbinder sig att följa föreningens
stadgar och årsmötesbeslut. Sameföreningens styrelse
beviljar medlemskapet efter prövning vid ordinarie
styrelsemöte. Medlem betalar den medlemsavgift som
blir fastställd av årsmötet.
• Medlemskap beviljas same som uppfyller
kriterierna för att bli upptagen i sametingets
röstlängd.
• Familjemedlemskap beviljas familj till medlem
enligt ovan. Med familj avses hemmavarande
barn under 20 år samt make/maka eller sambo.
• Hedersmedlemskap på livstid tilldelas samer som
på ett förtjänstfullt sätt verkat för föreningens
bästa. Hedersmedlem blir nominerad av styrelsen
och utsedd av årsmötet. Hedersmedlem betalar
inte medlemsavgift, men har sedvanlig rösträtt.
• Stödmedlemskap kan beviljas ickesamer efter
ansökan. Stödmedlem har ingen rösträtt på
årsmöten. Stödmedlem är valbar till styrelsen.
§ 4 Medlemmars insatser
Sameföreningen bedriver sin verksamhet i huvudsak
genom medlemmarnas ideella arbete. Medlemsavgifter,
deltagaravgifter och bidrag finansierar verksamheten.
Enskild medlem har inte rätt att utan mötesbeslut
använda Sameföreningens namn, logotyp eller ekonomi
för att arrangera aktiviteter av olika slag.
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§ 5 Styrelsen och dess uppgifter
• Sameföreningens verkställande organ är styrelsen.
• Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter, varav 1
ordförande och 1 kassör. Styrelsen består
dessutom av 2 suppleanter (ersättare).
• Styrelsens ledamöter inkl. suppleanter väljs på två
år. Vid jämna år väljs tre ordinarie ledamöter och
en suppleant. Vid udda år väljs två ordinarie
ledamöter och en suppleant.
• Styrelsen utser inom sig vice ordförande och
styrelsesekreterare för ett år i taget.
• Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före
mandattidens utgång inträder suppleant i dennes
ställe fram till nästa årsmöte. Styrelsen får
adjungera ledamot till sina sammanträden.
• Styrelsen företräder Sameföreningen och bevakar
dess intressen. Styrelsen ska verkställa beslut
fattade av årsmötet, handha föreningens
ekonomiska angelägenheter samt föra räkenskaper
och avge årsrapport till årsmötet. Styrelsen är
beslutsmässig när minst tre styrelseledamöter är
närvarande.
• Styrelsen sammanträder på ordförandes begäran
eller när minst tre styrelseledamöter begär detta.
Ordförande, eller vid dennes frånvaro vice
ordförande, sänder ut kallelse och förslag till
dagordning till styrelsemöten respektive till
föreningsmöten.
• Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Vid
lika röstetal gäller den mening ordföranden
ansluter sig till, vid personval sker detta avgörande
genom lottning.
§ 6 Sameföreningens firmatecknare
Styrelsen utser inom sig två firmatecknare som var för
sig tecknar Sameföreningens firma.
§ 7 Räkenskaper och revision
Sameföreningens räkenskapsår är kalenderår.
Räkenskaperna avslutas varje år med en Årsrapport som
består av en Resultat- och balansräkning samt styrelsens
Verksamhetsberättelse. Årsrapporten skall vara klar till
det ordinarie årsmötet.
Revisorerna reviderar Sameföreningens förvaltning med
årsrapport samt skriver revisionsberättelse. Revisorer
och suppleanter är valda på två år, varvid en ordinarie
och en suppleant väljs på varje årsmöte.
§ 8 Valberedning
• Valberedningen består av minst två ledamöter,
varav en utses som sammankallande.
• Valberedare väljs på ett år.
• Valberedningen bereder val till styrelse, revision
samt festkommitté.
• Medlemmar ska ges möjlighet att komma med
förslag till valberedningen.
• Valberedningens förslag ska följa med
dagordningen till årsmötet.
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§ 9 Festkommitté
Festkommittén är underställd styrelsen och har till
uppgift att planera och genomföra aktiviteter och
arrangemang. Festkommittén väljs på årsmötet.
§ 10 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är Sameföreningens högsta
beslutande organ, hålls årligen före den 31 mars på tid
och plats i Stockholm som styrelsen fastställer. Skriftlig
kallelse med dagordning ska sändas till alla medlemmar
senast 3 veckor före ordinarie årsmöte. Motioner ska
vara undertecknade samt styrelsen tillhanda senast 5
veckor före årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
• Mötets öppnande
• Justering av röstlängd efter medlemsförteckning
• Beslut om mötet är behörigt utlyst, dvs. har
utlysts enligt stadgarna
• Val av mötesordförande och mötessekreterare
• Val av två protokolljusterare och två rösträknare
• Fastställande av dagordning
• Styrelsens Resultat- och balansräkning samt
Verksamhetsberättelse för innevarande
räkenskapsår
• Revisionsberättelse
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
revisionen avser
• Fastställande av medlemsavgifter för
nästkommande verksamhetsår
• Valberedningens förslag till styrelsearvoden
• Fastställande av verksamhetsplan, styrelsearvode
och budget kommande verksamhetsår
• Val av styrelseordförande och kassör
• Val av övriga styrelseledamöter samt suppleant
• Val av revisor samt suppleant
• Val av valberedare
• Val av festkommitté
• Beslut om propositioner (dvs. förslag från
styrelsen)
• Beslut av motioner (inkomna från medlemmar,
behandlade av styrelsen)
• Övriga frågor (endast som information eller
diskussion, ej för beslut)
§ 11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner
detta nödvändigt, eller när minst en tiondel av
föreningens medlemmar kräver det genom en skriftlig
begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå vilka
ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla.
Extra årsmöte kan endast behandla och fatta beslut i de
frågor som är med i kallelsen. Skriftlig kallelse med
dagordning ska sändas till alla medlemmar senast 2
veckor före extra årsmöte.
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§ 12 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem, som fyllt 18 år, med
betald medlemsavgift, en röst. Rösträtten är personlig
och kan inte utövas genom ombud. Stödmedlem har ej
rösträtt.
§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
• Beslut fattas öppet och med enkel majoritet. Vid
stadgeändring och upplösning av föreningen gäller
2/3-majoritet. Vid lika röstetal har
mötesordföranden utslagsröst, men vid personval
genom lottning.
• Om någon begär sluten omröstning vid
personvalsfrågor skall så ske. Ordinarie eller
suppleant i styrelsen får inte delta i beslut som rör
ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken
denne är ansvarig, ej heller vid val av revisor.
• Mötet är beslutsmässigt med det antal
röstberättigade medlemmar som är närvarande på
mötet.
§ 14 Regler för ändring av stadgarna
Beslut om stadgeändring sker med 2/3-majoritet på två
på varandra följande årsmöten, med minst tre månaders
mellanrum, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte.
Information om föreslagna ändringar i stadgarna ska vara
med i kallelsen till årsmötet. Såväl medlem som styrelse
får ge förslag till stadgeförändringar.
§ 15 Utträde
Medlem som önskar avsluta sitt medlemskap ska
skriftligen anmäla detta till styrelsen, varvid
medlemskapet upphör omedelbart. För medlem, som inte
är hedersmedlem, upphör medlemskapet efter beslut vid
ordinarie styrelsemöte, om medlemsavgift inte betalats
senast vid slutet av innevarande verksamhetsår.
§ 16 Uteslutning
Medlem kan för åtgärd, som uppenbart motverkar
Sameföreningens syfte eller skadar dess anseende,
uteslutas genom beslut med 2/3-majoritet på ordinarie
årsmöte eller extra årsmöte. Förslag till uteslutning ska
finnas med i kallelsen till årsmötet. Fråga om uteslutning
kan avgöras först efter det att medlem fått del av de
omständigheter som föranlett att medlemskapet
ifrågasätts. Medlem måste även få tillfälle att yttra sig
inom en viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar.
Skälen för uteslutning ska finnas redovisade i beslutet.
Beslutet ska sändas till den berörde inom 14 dagar efter
taget beslut.
§ 17 Upplösning av föreningen
Föreningen kan upplösas genom beslut med minst 2/3majoritet av rösterna vid två på varandra följande
årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid
upplösning ska Sameföreningens tillgångar lämnas över
till Stiftelsen samiskt utbildningscentrum. Kopia av
årsmötesprotokoll som innehåller beslut om
Sameföreningens upplösning ska därefter sändas till
Skatteverket för avregistrering.

