Stadgar för den ideella föreningen Nema Problema
Organisationsnummer: 802505-9208
Hemort: Stockholms Stad
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1 Namn
Den ideella föreningens namn är Nema Problema.
§ 2 Föreningens verksamhetsmål
Föreningen har som ändamål att verka för ett mer inkluderande och positivare Sverige. För att
uppfylla ändamålet ska föreningen driva aktiviteter som:
● Hjälper utrikes födda till sysselsättning
● Skapar möten mellan utrikes födda och inrikes födda
● Sprider en faktabaserad bild av migration och integration
Föreningen ska på olika sätt samla in medel för att driva ovan nämnda aktiviteter. Insamling sker
genom att:
● Söka bidrag från stiftelser, fonder, föreningar och offentliga aktörer
● Uppmuntra donationer från privatpersoner och företag
● Driva inkomstgenererande aktiviteter
§ 3 Föreningens värderingar
Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta
för att motverka all form av diskriminering. Verksamheten ska präglas av:
● Jämlikhet
● Inkludering
● Positivitet och framåtanda
● Entreprenörskap
4 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
5 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.
6 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av enskilda
styrelseledamöter eller andra särskilt utsedda myndiga personer.

7 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
8 § Stadgeändringar
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlemmar som styrelse.
9 § Föreningens upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en
månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut
om upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar skänkas till en eller flera liknande
organisationer vars verksamhet överensstämmer med föreningens ändamål. Föreningens
handlingar m.m. ska, i den mån det är lämpligt och förenligt med lag, spridas till alla som är
intresserade och kan tänkas dra nytta av dem.
FÖRENINGENS MEDLEMMAR
10 § Medlemskap
Förening är öppen för alla 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.
Medlemsavgift beslutas av årsmötet. Beslutad medlemsavgift erläggs årligen och samtliga
avgifter efter den första ska betalas innan starten av följande verksamhetsår.
11 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, ska anmäla det till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift 1 januari ska
påminnas härom och vid fortsatt underlåtenhet att betala anses ha begärt sitt utträde ur
föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från
medlemsförteckningen.
12 § Uteslutning
Styrelsen kan utesluta en medlem som inte stödjer föreningens målsättning och verksamhet
enligt §§ 2 och 3 i stadgarna eller på något sätt skadar föreningen och dess syften.
13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem:
● Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
● Har rätt till information om föreningens angelägenheter
● Ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av styrelsen
● Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen
● Ska betala medlemsavgift och eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen

14 § Ambassadör
Styrelsen kan utse medlem till ambassadör för föreningen. Ambassadörer har samma
grundläggande rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar. Utöver detta gäller att
ambassadörer:
● Ingår ett avtal med föreningen avseende ett särskilt uppdrag inklusive varaktighet för
ambassadörskapet
● Aktivt verkar för att föreningen ska växa och frodas
● Erhåller en plats på föreningens hemsida
● Kan kräva ett skriftligt och av styrelsen undertecknat intyg på sitt engagemang
ÅRSMÖTE
15 § Tidpunkt och kallelse
Årsmöte ska hållas årligen senast den första juni. Årsmötet utlyses genom personlig kallelse till
medlemmarna minst tre veckor före mötesdatum. Röstberättigade är medlemmar som antagits
och registrerats senast två månader före årsmötet.
16 § Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
17 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med
undantag för de i 9 § och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel
majoritet. Årsmötet ska:
● välja ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet
● fastställa huruvida årsmötet blivit behörigen utlyst
● ta del av styrelsens verksamhetsberättelse
● ta del av förvaltningsberättelsen e) ta del av revisorns berättelse
● avgöra frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
● företa stadgeenliga val av styrelseledamöter och revisorer samt utse valberedning
● fastställa föreningens budget samt medlemsavgiftens storlek
● behandla de ärenden som styrelsen beslutat förelägga årsmötet
● behandla ärenden som föreslagits av medlemmar i föreningen
18 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra
årsmöte när en revisor eller minst 30 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det.
Sådan framställning ska göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. Extra årsmöte följer
samma regler för beslut och omröstning som ordinarie årsmöte.
FÖRENINGENS STYRELSE, REVISOR OCH VALBEREDNING
19 § Styrelsens sammansättning
Föreningens styrelse består av ordförande och ledamöter. Ordförande väljs av årsmötet.

Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.
20 § Val till styrelsen
Styrelsens ordförande väljs av årsmötet för ett år i taget. Övriga styrelseledamöter väljs av
årsmötet för två år i taget.
21 § Sammanträden
Föreningens styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst två
ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
22 § Protokollföring
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.
23 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till
enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande ska fortlöpande
underrätta styrelsen härom.
24 § Valberedning
Föreningens valberedning väljs på ett år av årsmötet. Den utgörs av två personer, varav en är
sammankallande.
25 § Revisorer
En revisor väljs av årsmötet på ett år. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper samt till årsmötet avge revisionsberättelse avseende föregående års räkenskaper och
förvaltning. Styrelsen är skyldig att lämna ekonomisk redovisning och förvaltningsberättelse till
revisorerna senast fyra veckor före årsmötet.

