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§ 1 Föreningens namn är Klimatriksdagen och föreningen är en ideell förening.

§ 2 Föreningens syfte
Ändamål:
Föreningen har till ändamål att
• verka för en snabb omställning till ett hållbart samhälle
 • stärka det folkliga stödet för nödvändiga och modiga beslut i klimatpolitiken, och
• lyfta fram klimatfrågan inför val till Sveriges riksdag och EU-parlamentet samt andra
relevanta politiska organ

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att genomföra och stödja arrangemang och
sprida information i syfte att ge klimatfrågan en central position i svenska valrörelser, samt
lyfta frågan i den svenska debatten.

Värdegrund:
Vi tar klimatvetenskapens varningar på största allvar. Temperaturökningen måste begränsas
till 1,5 grader. Vi stödjer lösningar som utgår från alla människors lika värde och rättigheter,
och som bottnar i rättvisa och utrotande av fattigdom. Detta i enlighet med Parisavtalets
(COP 21) artikel 2, FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, samt FN:s 17
globala mål för hållbar utveckling.

Definitioner:
- Hållbar utveckling: Alla människors fundamentala behov måste tillfredsställas utan att
planetens livsuppehållande system skadas (FNs millenniumdeklaration).

- Klimatfrågan: Den (i geologiska tidsperspektiv) snabba ökning av jordens medeltemperatur
som orsakas av mänskligt genererade utsläpp av växthusgaser som riskerar att allvarligt
försvåra människans försörjningsmöjligheter och livsbetingelser på jorden.

- Snabb omställning: Varningarna från FN:s klimatpanel måste tas på allvar. Om utsläppen av
växthusgaser och förbrukningen av icke förnybara resurser fortsätter som nu är risken stor
att det leder till en global ekologisk kollaps bara två eller tre generationer framåt. Sverige
måste ta de politiska beslut som krävs för att kraftigt minska de egna utsläppen av
växthusgaser. Internationella transporter och import ska räknas in i statistiken.

§ 3 Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 4 Medlemskap. Medlem i föreningen är den som delar föreningens värdegrund, vill verka
för snabb omställning till ett hållbart samhälle och förbinder sig att följa föreningens stadgar,
samt betalar medlemsavgiften för innevarande år eller året dessförinnan. Medlem kan vara
enskild individ eller juridisk person så som ideell förening eller partipolitiskt obunden
organisation eller företag.
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§ 5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Föreningen kan ha
olika medlemsavgifter för individmedlemmar och organisations- eller företagsmedlemmar.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, 2 till 12 övriga ledamöter samt upp till 5 suppleanter.
Årsmötet utser ordförande, och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall
inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes
ställe för tiden t o m nästa årsmöte. Styrelsen fördelar internt vissa roller och uppgifter som
arbetsutskott (AU), sekreterare, vice ordförande, ekonomiansvarig, bokföringsansvarig etc.
Vid behov kan styrelsen adjungera personer till styrelsen, med yttranderätt men utan rösträtt.
Styrelsen kan delegera arbetsuppgifter till medlem, arvoderad person, arbetsgrupper
och/eller utskott, eller motsvarande former. Förtroendevalda, deltagare i arbetsgrupp och i
utskott ska vara medlemmar. Utskotten kan adjungera deltagare som inte är medlemmar.

§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.
Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska
angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste
räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om
minst två styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är
närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening
ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning. Föreningens firma
tecknas av styrelsen tillsammans, eller föreningens ordförande och ekonomiansvarig var för
sig.

§ 8 Räkenskaper. Räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Revisor
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av på årsmötet utsedd revisor eller revisorer.
Beroende på den ekonomiska förvaltningens omfattning kan förutom en förtroendevald
revisor även en revisionsfirma anlitas. Revisorn eller revisorerna ska senast en vecka före
årsmötet avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31
april följande år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Årsmötet är beslutsför om minst
tio medlemmar utanför styrelsen närvarar. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar
senast 21 dagar före ordinarie årsmöte och senast 10 dagar före extra årsmöte. I kallelsen
ska anges när och hur motioner till årsmötet ska inlämnas.
Årsmötet kan besluta om ändrad ordning på dagordningens punkter, om detta är av vikt.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
6b. Styrelsens förvaltningsberättelse inkl. ekonomisk redovisning för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
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10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Val av ordförande i föreningen för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie
årsmöte.
13. Val av revisor/revisorer.
14. Val av valberedning.
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
17. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte
fattas om detta inte funnits med i kallelsen till årsmötet.

§11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst
1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av
begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På
extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Är medlemmen en juridisk person har föreningen en
röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär
detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika
röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom
lottning.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna
röster, samt att ändringsförslaget meddelas medlemmarna minst 21 dagar före årsmötet.
Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

§ 15 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och
anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte betalat medlemsavgift
varken för innevarande eller föregående år anses ha utträtt ur föreningen.

§ 15 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att
betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller
uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän
medlem fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemsskapet ifrågasätts. Beslut
om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av
föreningsstyrelsen angiven tid, minst 10 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning
redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

§ 17 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte annonserat minst 21 dagar i förväg,
med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar
överlämnas till verksamhet med liknande syfte enligt årsmötesbeslut.

SLUT
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