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Inskickat av: HENRIETTA DÖMÖTÖR

Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan
1. Inledande information
Organisationsuppgifter
Skriv organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar processen.
Organisationens namn
Allas Lika Värde Föreningen
Organisationsnummer
802438-2247
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
40000
Organisationens postgiro eller bankgiro
303-3107
Organisationens firmatecknare
Henrietta Dömötör

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Det är endast firmatecknaren som kan ansöka.
Malmö stads handläggare kommer använda firmatecknarens kontaktuppgifter för att kontakta er vid frågor om er ansökan.
Det är också via firmatecknarens e-postadress ni får reda på när nämnden tagit beslut om bidragsfördelning. Det är därför
viktigt att bevaka de kontaktuppgifterna.
För- och efternamn
HENRIETTA DÖMÖTÖR
E-postadress
info@vfmalmo.org

Mobiltelefon
0765581336

Notifieringar
E-post

Samtycker ni till att information som ni uppger i ansökan om er verksamhet får publiceras på Malmö stads
hemsida?
Syftet är att kunna informera besökare på hemsidan om verksamheter som beviljats bidrag och vilka kontaktuppgifter de har.
Ja

2. Kontaktuppgifter

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00

Organisationsnr
212000-1124
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Organisationens kontaktinformation
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens gemensamma telefonnummer eller
telefonnummer till kontaktperson
0765581336

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
info@vfmalmo.org

Hemsida
www.vfmalmo.org

Besöksadress
Dicksons väg 4

Postnummer besöksadress
213 68

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Adlerfelts väg 2 C BV

Postnummer postadress
213 68

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Sumbul Hamid

Telefonnummer
04088825

E-post
barn-ungdom@hotmail.com

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Ronny Rydeen

Telefonnummer
0760803887

E-post
1redovisning@gmail.com

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Henrietta Dömötör

Telefonnummer
0765581336

E-postadress
info@vfmalmo.org
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Antal medlemmar 31 december 2020
Uppge totalt antal medlemmar som er organisation hade den 31 december 2020.
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

455

Antal kvinnor

283

Antal män

172

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

455

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
Allas Lika Värde Föreningen har direktkontakt med boende i Rosengård. Vi är lokaliserad till centrala Rosengård, men utöver att ha
vårt naturliga verksamhetsområde där, vi har alltid support till likasinnade organisationer i första hand i Malmö. Genom att kraftsamla
kring Rosengårds invånare vill vi skapa en områdes-gemensam miljö där vi kan delta och känna sig del ansvariga för en positiv
utveckling.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Vårt mål är att nå ut till cirka 500 barn- och ungdomar genom de utåtriktade aktiviteter, informationsinsatser och filmer vi kommer att
producera som del av projektet. Dessa aktiviteter inkluderar planerade events, videor, traditionella media, konferenser,
internetkontakter och övrig annonsering, samt våra och våra samarbetspartners nätverk.
Vi kommer att ha användning av såväl den aktiva målgruppen och våra samarbetspartners. Vi kommer att ge ungdomar själv inse hur
man bäst kommer i kontakt med relevanta kontakter/institutioner/organisationer. Till exempel kommer Sankta Maria Folkhögskolan
hjälpa oss genomföra ett pilotprojekt innan vi startar huvudprojektet; Medborgarskolan kommer att sprida information om projektet
och dess möjligheter genom sitt nätverk; Riksförbundet Våra Gårdar kommer att ge sitt stöd till målgruppen och medarbetarna och
även de sprida projektinformation; etc. Detta kommer att underlätta för oss att identifiera de rätta deltagarna till målgruppen.
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter eller insatser samt omfattningen på dessa, till exempel öppettider eller hur ofta ni ska genomföra en viss insats.
Anställningar samt vad den/de anställda ska göra
Lokalkostnader, administration eller möteskostnader samt syftet med mötena.
- Att förbättra närområdet och utveckla ungas inflytande och delaktighet på annat sätt förbättra förutsättningarna för barns och
ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället genom att motverka nedskräpning.
- Att skapa en medvetenhet om närmiljö bland unga.
Att skapa en miljöplan för området som i sin tur kommer att generera kontakter mellan ungdomarna och deras grannar för att kunna
samverka med övriga aktuella renhållningsföretag och andra relevanta institutioner och myndigheter.
Målet i det här projektet går ut på att ge ungdomar i socioekonomiskt svaga områden en plattform att med ett kritiskt förhållningssätt
tillägna sig kunskap om miljö, hälsa och klimat i teori och praktik och att implementera den i sin närmiljö samt på kommunal och
nationell nivå i egenskap av miljöguider.
Vi är öppet Måndag-fredag kl. 09.00-16.00, vi två anställda via Malmö Stad som kommer att medarbeta med dessa barn och
ungdomar med att planera och ordna dialog form.
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
-Att förbättra närområdets miljö genom att motverka nedskräpning.
-Att skapa en medvetenhet om närmiljö bland unga.
-Att etablera ett kommunikationsnätverk mellan grannar i området, renhållningsföretag och övriga institutioner såsom Malmö
Kommun.

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
Projekt kommer att leda till ökad kunskap och förståelse om praktiskt mänskliga rättigheter samt barn rättigheter . Genom bättre
förståelse av omgivningens problem i Rosengård, kommer vi inom ramen för detta projekt ge deltagarna en ansvarskänsla och ett
engagemang i deras omgivning och i samhället som sådan. En utökad och konkret kunskap om demokrati kommer att leda till ökad
medvetenhet och en känsla av att bidra på ett positivt sätt till närområdet.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Utvärderingar (Vi kommer att göra löpande utvärderingar under projektet både i enskilda samtal och i grupp med ungdomarna.
Metoden inkluderar frågeformulär, intervju enligt redovisningen Indikatorer), videokonferenser. Genom att kombinera webbsändning
(Youtube Live, Facebook etc.) med videokonferens (Skype, Google Hangouts, Zoom, Adobe Connect, Wire), våra samarbetspartner
och med arbetareorganisationer kommer att sprida projektets info i deras hemsida och sociala media.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Föreningens ändamål är
? ? Att verka för en positiv samhällsutveckling inom ramen för de grundläggande demokratiska värderingarna,
? ? Att verka för att barn, ungdomar och vuxna genom riktade insatser ska integreras i det svenska samhället oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.
? ? Att, direkt eller via nätverk, samverka med nationella och/eller internationella myndigheter och organisationer vars syfte är att ge
människor bättre förutsättningar för en bättre tillvaro, i Sverige eller i deras hemländer.
? ? Att arbeta för förebyggande mot våldsbejakande extremism och radikalisering.
? ? Att arbeta för demokrati, integration, trygghet, jämställdhet, gemenskap, utbildning, kunskap, miljö och hälsa.
? ? Att arbeta främja lika möjligheter för alla barn och ungdomar i att vara delaktiga olika samhällsprocesser genom att arbeta utifrån
barnkonventionen och ett jämställdhetsperspektiv.
? ? Att arbetar alltid utifrån den enskilda individens behov och vi anser att varje individ är en unik rättighetsbärare.
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
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Beskriv hur ni ger barn och unga möjlighet att påverka
Beskriv hur
barn och unga kan påverka och forma verksamheten
ni återkopplar deras synpunkter till dem
ni återkopplar resultatet av deras synpunkter.
Målgruppen kommer vara drivande i hela projektet på olika sätt:
1)Ungdomarna kommer att utbildas till Miljöguider- Miljöambassadörer och de ska själva leda praktiskt miljö- och informationsarbete
under projektets tid ute i sin boendemiljö. Ungdomarna även kommer ha stor möjlighet att själva påverka innehållet i utbildningarna, t.
ex. vilka studiebesök och workshops vi ska göra.
2) Ungdomarna kommer att få verktyg att själva ta in och kritiskt granska kunskap och komma med egna idéer och uppslag. En stor
del av projektet kommer alltså att utgå från ungdomarna och deras resa som de kommer att göra i projektet.
3) Ungdomarna i projektet kommer även vara ansvariga för att etablera en dialog med det omgivande samhället, både i närområden,
kommunalt och nationellt. De kommer själva ta fram planer på hur projektet ska utvecklas och spridas.
4) Ungdomar ur målgruppen kommer ha representanter i Ledningsgruppen så att de får en bra insyn i projektet från början till slut.
5) Ungdomarna kommer själva ta fram en miljöplan för Malmös stadsdelar och lägga grunden för ett kunskapscenter i området som
ska rikta sig till såväl boende i Malmö som civilsamhället och politiker och andra beslutsfattare.
Vi har flera metoder och verktyg som Styrgruppen kommer att använda oss av under projektet för att säkerställa målgruppens aktiva
deltagande, och där fokus ligger på målgruppens aktiva engagemang och intresse för sin egen utveckling.

Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Vi kommer att använda denna metod för att skapa bra integration av ungdomarna och samtidigt förbättra sammanhållningen och
miljön i deras eget bostadsområde.
När projektet har nått sitt mål kommer vi att sprida denna modell för att uppnå samma effekter i hela Malmö som har miljöproblem.
För att kunna utveckla erforderliga planer och aktiviteter kommer vi att samverka med olika företag och institutioner.

4. Demokratisk värdegrund
Jag intygar att den organisation som jag ansöker om organisationsbidrag för uppfyller ovanstående.

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2020
Organisationens utgifter och intäkter 2020
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet och organisation, ej verksamhet och organisation på
nationell nivå.
Skriv in totala beloppet eller antalet i rutorna
Organisationens totala intäkter verksamhetsåret 2020

912 261

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

11100

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

726 554

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

2

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

301 529

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Ja
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Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen.
Ja
Uppge alla myndigheter och summa av bidrag
Skolverket, Boverket, Migrationsverket och Malmö Fritid.
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Ja
Uppge alla nämnder och summa
Malmö fritid
Har organisationen förfallna skulder till Skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej
Har organisationen sålt tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Nej
Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under 2021?
Nej
Planerar organisationen att sälja tjänster under 2022?
Nej

6. Bilagor
Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
Verksamhetsberättelser 2020-2021.pdf (3,79 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
Bokslut 2020 allas lika värde.pdf (371 KB)
REVISORBERÄTTELE..pdf (438 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
Bokslut 2020 allas lika värde.pdf (371 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2020 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
REVISORBERÄTTELE.20.pdf (441 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
Preliminär budgetplan för 2022.pdf (12 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Preliminär verksamhetsplan för 2022
Verksamhetsplan 2022.pdf (361 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
Senaste extra styrelsemöte.pdf (846 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
intyg från Malmö Stad.pdf (313 KB)
Senaste extra styrelsemöte.pdf (846 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande organisationer skicka in sina stadgar, även de som tidigare har
skickat in sina stadgar.
STADGAR allas lika värde .pdf (156 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Ja
Ladda upp en kopia på organisationens registreringsbevis från Skatteverket
Reg Bevis.pdf (511 KB)
Nytt förenings namn.pdf (144 KB)
Namn ändring.pdf (487 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

7. Övriga upplysningar
8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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Organisationsnummer:802438–2247
Tel. 040-88825 www.uvfmalmo.org

Verksamhetsberättelse -2020
BESKRIVNING AV ALLAS LIKA VÄRDE FÖRENINGEN ORGANISATION.
Allas Lika Värde Föreningen med en ny styrelse har flyttat till nya lokal som är anpassbar för
barn-och ungdoms aktiviteter. Föreningens utveckling visades under 2020 med 806
medlemmar. En av föreningens grundplaner är lika rätt för kvinnor och män och vi har nästan
50 % kvinnliga medlemmar. Utöver våra medlemmar finns det många som deltar aktivt i våra
projekt. Allas Lika Värde Föreningen verksamhet ger således stöd till Malmös invånare. På
grund av Covid-19 har verksamheten drabbats då vi ej kan utföra de aktiviteter vi har planerat
inom styrelsen. Trots pandemin har vi kämpat för att hålla alla barn- och ungdoms aktiviteter
trots allt.
Nästan alla projekt som vi har haft har specificerade målgrupper, såsom ungdomar, barn,
kvinnor, etniska minoriteter, asylsökande, flyktingar etc. Få projekt har tagit ett helhetsgrepp
om
1234567-

Föreningens nya styrelse och arbetsgrupp haft 14 möte. (5 möte i digitalt).
Vid möten i vår nya lokal har haft dialog om medborgarfrågor.
Kontakt med områdesboende för att deras barn kan delta i föreningsaktiviteter.
Planeringen om olika projekten.
Föreningen har samarbetat med Migrationsverket för återvandringsprojekt.
Föreningen har planerat samarbeta med MUCF för olika projekt.
Föreningen har samarbetat med Malmö Sociala resursförvaltningen om förebyggande
arbeta och Malmös trygghet.
8- Föreningen har planerat att utveckla ”Miljö för unga” håll Malmö rent.
9- Föreningen har samarbetat med fritidsförvaltningen med olika barn och ungdoms
aktiviteter.
10- Föreningen har samarbetat med Skolverket för läxhjälp aktiviteter deltog 200 barn.
11- Föreningen har planerat att samarbeta med TIA projekt med länsstyrelsen för att
hjälpa asylsökande med språk och hälsa information.
12- Föreningen samarbetat med Boverket och bedriv barn – och ungdoms aktiviteter.
13- Föreningen har samarbetat med Våra Gårdar för barn- och ungdoms aktiviteter.
14- Föreningen har samarbetat med områdes fastighetsägare för bättre trygghet och miljö.
15- Föreningen har Samarbetat med Sveriges Nattvandringsstiftelse för Malmös trygghet.

2

16- Föreningen har delat 5000 informationsblad med olika språk med mål att minska
pandemin – covid-19, föreningen har hjälpt över 35 äldre med att handla mat och klipp
service samt stödtelefon som hjälpte 266 personer som behövde hjälp.

Aktiviteter och verksamheter under år 2020
¤ Miljö arbeta för att hålla Malmö rent, Ett projekt med olika workshops format för att
utbilda ungdomar om hur man håller sin stad ren. Ett samarbete med Medborgarskolan och
Malmö Stad.
¤ Hälsa och liv. Ett projekt med 118 cirklar. Ett samarbete med Medborgarskolan; 528
deltagare.
¤ Ordnat cirklar om demokrati och mänskliga rättigheter. Ett projekt med 38 cirklar om hur
man respekterar demokrati och Svensk lag. Ett samarbete med Medborgarskolan; 328
deltagare.
¤ Integration, Rådgivningscenter för nyanlända med relevant och viktig information, hjälp och
stöd. Ett samarbeta med Malmö Stad och Medborgarskolan; över 700 personer deltog.
¤ Språk från dag ett. Språk-café, primärt för nyanlända. Ett samarbete med Medborgarskolan;
Cirka 380 deltagare.
¤ Kultur och musik. Arrangemang för barn och ungdomar med musik och dansutbildning. Ett
samarbete med Medborgarskolan.
¤ Idrott och hälsa. Olika idrottsaktiviteter. Ett samarbete med Malmö Stad. 122 ungdomar
deltog.
¤ Läxhjälp för barn och vuxna. I syfte att öka barnens kunskapsnivå i skolan har vi startad
läxhjälp för barn i grundskolan. Ett samarbete med skolverket och Malmö Stad; 148 barn
deltog.
¤ Trygghet och nattvandring. För att öka Rosengårds/Malmös trygghet vi har startat
nattvandring fredagar och lördagar kl. 19.00–22.00. Ett samarbete med Malmö Stad och
polisen.
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¤ Undervisning om integration för asylsökande. Besök på Migrationsverket transit boende.
Två gångar i veckan vi har studiebesök med transitinformation för asylsökande. Ett samarbete
med Migrationsverket; kontakt med 500 asylsökande. Under 2020-01-06 – 2020-03-02
¤ Kul i Malmö. Barn – ungdomsaktiviteter under 5 lov med olika barn aktiviteter, som är
öppet för alla barn och ungdomar. Ett samarbete med Malmö Fritidsförvaltning; 60 barn och
totalt 150 ungdomar deltog.
Vi har haft daglig kurs om kunskaper i det Svenska samhället och Svenska arbetsmarknaden i
samarbete med NAD, Länsstyrelse och arbetsförmedlingen. (Måndag-fredag- 10.00–15.00).
Allas Lika Värde Föreningen har deltagit alla debatter och möte som ordnades av Malmö stad,
när det gäller integration och brottsförebyggande arbetet i Malmö, efter mars 2020 på grund
av Covid-19, vi deltog mötena i digitalt.
Internationella barn och kvinnor dag ordnades av kvinnliga medlemmar med olika fester och i
föreningens lokal, samt arbetade det kvinnliga gruppen med olika kulturbytet rådgivning och
integration.
Musik och sång utbildningen har varit en gång i veckan och det var i första hand barn och
ungdomar samt en special fest till handikappade.
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Malmö Kommunalråd Sedat Arif besökte Allas Lika Värde Föreningen

Läxhjälp

Aktiviteter för barn – Gratis aktiviteter för unga
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Integrationsservice
Föreningen har hjälp 520 personer med asylsökande med språk och kontakter med olika
myndigheter samt arbetsförmedlingen i Malmö. Resultatet var bra för att ett antal som fick
arbete eller praktik plats.

Barn- och ungdoms träffpunkt och mötesplats
Föreningens lokal har varit öppen under sommaren och var en mötesplats för ungdomar där vi
har utfört olika aktiviteter. Föreningen har varit i ett samarbete med andra aktörer samt med
lov aktiviteter med Kul i Malmö för barn och ungdomar.

Sysselsättningsfrågor och utbildning
Föreningen bedriver ett språk kafé i samarbete med Länsstyrelse och Medborgarskolan.
Föreningen har hjälpt flera ungdomar när det gäller att skapa möjligheter genom Råd Center
med rådgivning, dvs hur ungdomar kan ta sig an i arbetslivet, samt hjälpt ungdomarna att
hitta praktikplatser under skollov genom samarbete med stadsdelsförvaltningar i Malmö.

Idrottsaktiviteter för ungdomar, innefotboll, simning, tennis bord och övrigt.
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Ungdoms kultur byte och deras utbildning
Ett program som vänder sig till ungdomarna under fritiden att komma till en verksamhet fylld
kulturaktiviteter, dvs med musik och dans utbildning som anordnas av musik lärare, läxhjälp
för att kunna hjälpa och ge all stöd för att öka deras skolgång tillsammans med ett samarbete
med föräldrar.

Integration
För att öka Malmös integration har föreningen haft ett samarbete med andra grupper med ett
bra nätverk i olika kulturträff samt har föreningen startat en integrationsgrupp med en plan att
utveckla integrationen i Malmö inom fritidslivet. Föreningen har dessutom skapat ett
nätverksprogram tillsammans med övriga Malmös föreningar i en samarbetsplan med Malmö
fritidsförvaltningen. Under tiden har ALVF ordnat 97 möten med ungdomarna (lördags
möten), det var positiva samt lärorika möten som hjälpte många ungdomar som hade olika
sociala problem.

Ungdomshälsa mot drog och alkohol program
Allas Lika Värde Föreningen i Malmö, har under år 2020 haft bra hälso- program och deta är
ett program som varit aktivt sedan 2019. Många ungdomar har fått hjälp av oss som vi i
samarbete tillsammans med Malmö sociala resursförvaltningen kunnat utföra dessa program.
Dessa hälso- programmen har varit information om b.l.a narkotika, tobak och dödliga
mediciner i samarbeta med MAS, Polisen och andra föreningar i Malmö. Förenings budskap
är att hjälpa ungdomarna att öka folkhälsan med att skapa och ordna flera konferenser,
föreläsningar och öppet hus för att sprida mer information om hälsa frågor i mål att försvara
ungdomarna från narkotika, alkohol och andra medicinska problem.

Unga kvinnors nätverk och jämställdhet
Allas Lika Värde Föreningen har startat kvinnor nätverks grupp med unga kvinnor som får
hjälp med mycket. Detta nätverk går ut på att flera kvinnor möts i verksamheten gång i för att
diskuteras olika frågor där de kan byta erfarenhet men även kunskap med varandra. Här
diskuteras det även mycket om jämställdhet. Kvinnorna får hjälp och stöd med de behov som
finns samt med övriga juridiska frågor. Detta har vi utfört i samarbete med Medborgarskolan
och Sankta Maria Folkhögskolan.

Miljö arbeta med Miljö ambassadörer med att Håll Rosengård Rent!
Vi kämpar för ett skräpfritt Rosengård!
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Besök till Malmö Synagoga.
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11

Vi startade kvinnonätverket! I programmet ingår bland annat utbildning om hälsa, språk,
digitalisering samt yrkesutbildning i samarbete med Medborgarskolan.

Besök från Malmö Kommunalråd Joel Laguna
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Varje onsdag är vi utanför Rosengård centrum i Malmö och delar ut all information om
Covid-19 i princip på alla språk i samarbete med Medborgarskolan och Sankta Maria
Folkhögskolan.

Kvinnonätverket Grupp 2! I programmet ingår bland annat utbildning om hälsa, språk,
digitalisering samt yrkesutbildning i samarbete med Medborgarskolan.
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Måndag-fredag, har vi utöver aktiviteter, undervisning i bla matte. Vi har vår duktiga ledare
med goda kunskaper inom matematik som undervisar matematik för medlemmarna.
Kunskap är makt, glöm inte det!
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Styrelse möte med samarbetspartner för olika aktivitets planering

Med kvinnonätverk, vi gör det bästa för kvinnonätverk.
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För Malmös trygghet har vi nattvandring – lördagar kl. 20.00-22.00

Vi deltog i den internationella minnesdagen för Förintelsens offer

Lucia – Allas lika värde föreningen
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Besök till RIKC - Romskt informations- och kunskapscenter
För att tända ljus och hedra de romer som gick bort under förintelsen.

ALLA LIKA VÄRDE FÖRENING
Org nr 802438-2247

Bokslutsbilagor
för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31

Innehåll
Övriga fordringar
Kassa och bank
Eget kapital vid årets början
Årets resultat
Övriga skulder
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Bilaga
1
2
3
4
5
6

ALLA LIKA VÄRDE FÖRENING

bokslutsbilaga 1

802438-2247
Bokslutsdatum 2020-12-31

Övriga fordringar
Konto
Benämning
1630 Avräkning skattekontot

2020-12-31
9 426
0

Upprättad av RL

Datum 2020-02-26

2019-12-31
14 041
0

ALLA LIKA VÄRDE FÖRENING

bokslutsbilaga 2

802438-2247
Bokslutsdatum 2020-12-31

Kassa och bank
Konto
1910
1930
1940

Benämning
Kassa
Bankkonto
Bankkonto

Upprättad av RL

2020-12-31
4000
323907
340742

2019-12-31
7640
268296
511652

668 649,00

787 588,00

Datum 2020-02-26

ALLA LIKA VÄRDE FÖRENING

bokslutsbilaga 3

802438-2247
Bokslutsdatum 2020-12-31

Eget kapital
Konto
Benämning
2010 Eget kapital

2020-12-31
671766

Upprättad av RL

Datum 2020-02-26

2019-12-31
787588

ALLA LIKA VÄRDE FÖRENING

bokslutsbilaga 4

802438-2247
Bokslutsdatum 2020-12-31

Årets resultat
Konto
2019

Benämning
Redovisat resultat

2020-12-31
-115 822

Upprättad av RL

Datum 2020-02-26

2019-12-31
94 974

ALLA LIKA VÄRDE FÖRENING

bokslutsbilaga 5

802438-2247
Bokslutsdatum 2020-12-31

Övriga skulder
Konto
Benämning
2710 Personalens källskatt
2890 Övr kortfri skulder

2020-12-31
2 162
0

Upprättad av RL

Datum 2020-02-26

2019-12-31
6 500
0

ALLA LIKA VÄRDE FÖRENING

bokslutsbilaga 6

802438-2247
Bokslutsdatum 2020-12-31

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Konto
Benämning
2940 Upplupna sociala avgifter

2020-12-31
4 147

Upprättad av RL

Datum 2020-02-26

2019-12-31
7 541

ALLA LIKA VÄRDE FÖRENING

Balansrapport

802438-2247

Sida 1

utskrivet 2021-02-26

Period: 2020-01-01 - 2020-12-31

Belopp i kr

2020-12-31

2019-12-31

9426
9426

14041
14041

Kassa och bank
1910 Kassa
1930 Bankkonto
1940 Bankkonto

4000
323907
340742

7640
268296
511652

Summa omsättningstillgångar

668649

787588

SUMMA TILLGÅNGAR

678075

801629

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
1630
Avräkning skattekontot

ALLA LIKA VÄRDE FÖRENING

Balansrapport

802438-2247

Sida 2

utskrivet 2021-02-26

Period: 2020-01-01 - 2020-12-31

Belopp i kr

2020-12-31

2019-12-31

787 588

692 614

-115 822
671 766

94 974
787 588

2 162
0
0
4 147
0
6 309

6 500
0
0
7 541
0
14 041

678 075

801 629

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets början
2010 Eget kapital
Årets resultat
2019 Redovisat resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Övriga skulder
2710 Personalens källskatt
2890 Övr kortfri skulder
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2940 Upplupna sociala avgifter
2975 Förutbetald projektanslag

EGET KAPITAL OCH SKULDER

ALLA LIKA VÄRDE FÖRENING

Resultatrapport

802438-2247

utskrivet 2021-02-26

Period: 2020-01-01 - 2020-12-31

Belopp i kr

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

0

2 800

Summa Övriga rörelseintäkter

11 100
43 365
154377
137662
161373
0
108114
0
0
0
276770
19500
912 261
912 261

8 850
1 750
703000
444937
168920
4500
16873
1750
15635
7000
0
0
1 376 015
1 376 015

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra
5011 Övriga hyror
5020 El
5410 Förbrukninginv
5800 Resekostn
5910 Annonsering
6071 Förtäring
6110 Kontorsmaterial
6150 Trycksaker
6211 fast telefoni
6212 Mobiltelefoni
6230 Datakommunikation
6310 Företagsförsäkringar
6390 Övr kostnader
6530 Redovisningstjänster
6590 Övr tjänster/ Arvoden
6570 Bankkostnader
6800 Inhyrd personal
6991 Övriga externa kostnader
7610 Utbildning
Summa Övriga externa kostnader

173 063
70 823
0
64 878
33065
2466,39
1816,63
4394,8
29587
645
4 322
2 997
88 470
2 100
16 500
31 524
918
159 000
31 484
8500
726 554

170 940
0
19 155
3 150
16032
0
5125
4750
38915
2430
2 388
932
2 832
4 128
24 100
0
627
0
2 876
0
298 380

Nettoomsättning
3690 Hyresintäkter
Övriga rörelseintäkter
3900 Medlemsavgifter
3985 Medborgarskolan
3987 Statliga bidrag
3988 Erhållna bidrag AF
3989 Malmö Fritid
3990 Länsstyrelsen
3991 Boverket
3992 Malmö Stad
3993 ABF
3994 Sponsring
3995 Skolverket
3996 Nätverket-Ideburna

Personalkostnader
7010 Löner
7510 Arbetsgivaravgifter
7589 FORA

183 600
37 321
80 608

733 369
225 292
24 000

Summa Personalkostnader

301 529

982 661

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
8400 Räntekostnader
84221 Ränta SKV

0
0

0
0

Summa Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt

-115 822
-115 822

94 974
94 974

Årets resultat
8999 Redovisat resultat

-115 822

94 974

Rörelseresultat
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6390 Övr kostnader
6530 Redovisningstjänster
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Summa Övriga externa kostnader

173 063
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0
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33065
2466,39
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645
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88 470
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16 500
31 524
918
159 000
31 484
8500
726 554

170 940
0
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3 150
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5125
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932
2 832
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0
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0
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0
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80 608

733 369
225 292
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Summa Personalkostnader

301 529

982 661

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
8400 Räntekostnader
84221 Ränta SKV

0
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0
0

Summa Räntekostnader och liknande resultatposter
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Allas Lika Värde Förening, org. 802438-2247
Preliminär budgetplan för 2022

Intäkter

Kolumn1

UTGIFTSBUDGET

Kolumn2

Budgeterat

Medlemsavgifter
20 000,00 kr
Statliga bidrag
1 300 000,00 kr
AF bidrag
240 000,00 kr
Övriga & Komunala bidrag
250 000,00 kr
2 410 000,00 kr
Utgifter
Kolumn1
Kolumn2
Budgeterat
5010 Lokalhyra
5020 El
5410 Förbrukninginv
5800 Resekostn
6071 Förtäring
6110 Kontorsmaterial
6120 Malmöfestivalen
6150 Trycksaker
6211 fast telefoni
6212 Mobiltelefoni
6230 Datakommunikation
6310 Företagsförsäkringar
6390 Övr kostnader
6530 Redovisningstjänster
6590 Övr tjänster/ Arvoden
6570 Bankkostnader
6991 Övriga externa kostnader
7010 Löner
7510 Arbetsgivaravgifter
2 140 300,00 kr
Resultat
0,00 kr

Differens
(%)

Differens
(%)

270 000,00 kr
17 000,00 kr
8 000,00 kr
30 000,00 kr
4 000,00 kr
3 000,00 kr
40 000,00 kr
100 000,00 kr
3 000,00 kr
1 500,00 kr
1 000,00 kr
3 000,00 kr
4 000,00 kr
30 000,00 kr
20 000,00 kr
800,00 kr
25 000,00 kr
1 200 000,00 kr
380 000,00 kr
0,00 kr

269 700,00 kr

Organisationsnummer 802438-2247

Aktiviteter och verksamheter som planerades under år 2022

information om hur man arbetar mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Samarbeta
planer med Malmö Stad.
- Att förbättra närområdet och utveckla ungas inflytande och delaktighet på annat sätt förbättra
förutsättningarna för barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället genom
att motverka nedskräpning.
- Trygghet för barn att förbättra närområdet och utveckla ungas inflytande och delaktighet på annat
sätt förbättra förutsättningarna för barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i
samhället genom att motverka nedskräpning. Att skapa en medvetenhet om närmiljö bland unga.

liga rättigheter. Att starta 38 cirklar om hur man respekterar demokrati
och svensk lag. Ett samarbete med Sankta Maria folkhögskolan.
hjälp och stöd. Att samarbete med Malmö Stad.
-café, primärt för nyanlända. Att samarbete med Sensus.
samarbete med Malmö fritidsförvaltningen.
och hälsa. Olika idrottsaktiviteter. Att samarbete med Malmö Stad.
barn i grundskolan. Ett samarbete med skolverket.
tt öka Rosengårds/Malmös trygghet har vi startat
nattvandring fredagar och lördagar kl. 19.00–22.00. Ett samarbete med Malmö Stad och polisen.
Malmö. Med plan att besöka två gångar i veckan har vi studiebesök med transitinformation för
asylsökande. Ett samarbete med Migrationsverket.
– ungdomsaktiviteter under 5 lov med olika barn aktiviteter, som är öppet
för alla barn och ungdomar. Att samarbete med Malmö Fritidsförvaltning.

STADGAR
för den ideella föreningen

"Allas lika värde föreningen "
med säte i Malmö Stad
Bildad den 2004
Organisationsnummer 802438 – 2247
Stadgarna fastställda den 2020-10-04

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Ändamål.

Föreningen skall vara religiöst och partipolitiskt obunden samt verka för anti
diskriminering, arbetar föreningen utan vinstsyfte.

Föreningens ändamål är
•
• Att verka för en positiv samhällsutveckling inom ramen för de grundläggande
demokratiska värderingarna,
•
• Att verka för att barn, ungdomar och vuxna genom riktade insatser ska integreras i det
svenska samhället oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
•
• Att, direkt eller via nätverk, samverka med nationella och/eller internationella
myndigheter och organisationer vars syfte är att ge människor bättre förutsättningar för en bättre
tillvaro, i Sverige eller i deras hemländer.
•
• Att arbeta för förebyggande mot våldsbejakande extremism och radikalisering.
•
• Att arbeta för demokrati, integration, trygghet, jämställdhet, gemenskap,
utbildning, kunskap, miljö och hälsa.
•
• Att arbeta främja lika möjligheter för alla barn och ungdomar i att vara delaktiga
olika samhällsprocesser genom att arbeta utifrån barnkonventionen och ett
jämställdhetsperspektiv.
•
• Att arbetar alltid utifrån den enskilda individens behov och vi anser att varje
individ är en unik rättighetsbärare.
2 § Medlemskap
Till medlem kan antagas person vill verka för föreningens ändamål och syfte samt förbinder sig att
följa föreningens stadgar. Medlem ska betala av årsmötet beslutad medlemsavgift. 2 (7)

3 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
4 § Firmateckning
Föreningen firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter
gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.
5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningen verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31
december.
6 § Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av
styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar
inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet
med vad som anges i 27 §.
7 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte, eller extra årsmöte, med minst 3/4 av antalet
avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
8 § Upplösning av föreningen
För upplösning av Föreningen krävs beslut av två på varandra följande, varav minst ett ordinarie,
årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av Föreningen skall anges dels att Föreningens tillgångar skall användas till
bestämt ändamål, dels var det upplösta Föreningens handlingar m.m. skall arkiveras, t.ex. i
folkrörelsearkiv eller motsvarande.
FÖRENINGENS MEDLEMMAR
9 § Medlemskap
Medlemskap i föreningen för dem som är asylsökande eller har dåligt ekonomi kan bli medlem utan
att betala medlemsavgift under ett år med syftet att ge möjlighet för dem som vill delta sig i
föreningsaktiviteter detta beviljas av styrelse eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten som
behövs, beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta
Föreningens ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.
I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga
beslutet. Beslutet skall inom sju dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag
på medlemsansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor. Överklagan ska
behandlas av årsmötet.
10 § Utträde
Medlem som vill utträda ur Föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat Föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha
begärt sitt utträde ur Föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att medlemmen avförs
från medlemsförteckningen. 3 (7)

11 § Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur Föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av
Föreningen beslutade avgifter, motarbetat Föreningen verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen
skadat Föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som
mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får Föreningen i stället meddela medlemmen
varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar,
fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta vid ett överklagande.
Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av Föreningens styrelse och får av den berörde
överklagas inom tre veckor. Överklagan ska behandlas av årsmötet.
12 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
•
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
•
• har rätt till information om Föreningens angelägenheter,
•
• skall följa Föreningens stadgar och beslut som fattats av Föreningen inom ramen för
dess mandat,
•
• har inte rätt till del av Föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
Föreningen,
•
• skall betala medlemsavgift senast 30 dagar före årsmöte samt de övriga avgifter som
beslutats av Föreningen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE
13 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid
och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet meddelas medlemmarna, eller
kungöras digitalt på Föreningen hemsida (eller motsvarande). Vidare skall kallelse jämte förslag till
föredragningslista anslås på hemsidan (eller motsvarande). Har förslag väckts om stadgeändring,
nedläggning eller sammanslagning av Föreningen med annan förening, annan fråga av väsentlig
betydelse för Föreningen eller dess medlemmar, skall detta anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt
styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall, finnas tillgängliga för
medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns
tillgängliga.
14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Motion från medlem skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 4 (7)

15 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna avgifter enligt § 12 samt var medlem per den 31 december året före
möte, har rösträtt på ordinarie årsmöte.
Vid extra årsmöte har medlem som har betalat förfallna avgifter enligt § 12 rösträtt
Varje medlem har en röst.
Rösträtt har den medlem som under året fyller minst 15 år.
Röstning får inte ske genom ombud.
Medlem som enligt § 12 inte fullgjort sina skyldigheter och inte har rösträtt, har yttrande- och
förslagsrätt på möte.
16 § Beslutförhet
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 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor
genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta
antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet
avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Personval sker med slutna valsedlar.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid
mötet, om vederbörande är röstberättigad. Är vederbörande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val
skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
18 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är person som är medlem föreningen och som fullgjort sina
skyldigheter enligt 12 §.
Om årsmötet så beslutar kan undantag göras vid val till styrelse. Arbetstagare inom Föreningen får
dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.
19 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Fastställande av
a) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 5 (7)

räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år;
b) X antal (hälften av beslutat antal) ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c) X antal (beslutat antal) suppleanter i styrelsen för en tid av 2 år;
d) 1 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 2 år. (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta)
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år, av vilka en skall utses till sammankallande.
14. Avslutning.
OBS! Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för Föreningen eller medlemmarna får inte fattas
om den inte finns med i kallelsen till mötet.
20 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla
skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att
hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra
årsmöte skall meddelas medlemmarna senast sju dagar före mötet samt kungöras inom samma tid på
hemsidan.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta
åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 15 § och
16 §.
VALBEREDNINGEN
21 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen bör
bestå av kvinnor och män.
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när
ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen skall senast 31 december tillfråga dem vilkas mandattid utgår, om de vill kandidera
för nästa mandattid.
Valberedningen ska föreslå årsmötet antal ledamöter och suppleanter i styrelsen för verksamhetsåret.
Valberedningen ska ange förslag till ordningsföljd av suppleanterna för att ersätta frånvaro av
styrelseledamöter vid sammanträden. 6 (7)

Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.
REVISORER
22 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll
och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
STYRELSEN
23 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt 1 - 2 ledamöter samt 1 - 3 suppleanter. Styrelsen bör bestå av
kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare,
kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
Suppleanter har ej rösträtt i styrelsen.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant, ordningsföljd beslutad av årsmöte. Avgår ledamot före
mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. ·
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut
av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt, samt får utses till befattning inom styrelsen.
24 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen Föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter.
Styrelsen skall svara för Föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata
medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
•
• tillse att för Föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
•
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
•
• planera, leda och fördela arbetet inom Föreningen,
•
• ansvara för och förvalta Föreningens medel,
•
• tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 22 §, och förbereda årsmöte.
Ordföranden är Föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar
och arbete samt övervaka att Föreningens stadgar och övriga för Föreningen bindande regler och
beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.
Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.
25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt
det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om
beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. 7 (7)

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid
telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast
därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Styrelsen kan
besluta om ytterligare protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
26 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till
kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta
styrelsen härom.
TVIST
27 § skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och Föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall
avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för
skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman
man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan
parterna.

