
Proposition om stadgeändringar vid 
årsmöte, 22 mars 2022 
 

Bakgrund: Styrelsen har konstaterat att stadgarna i vissa avseenden är otydliga samt otidsenliga och 

funnit det angeläget att göra en översyn av stadgarna och föreslå en del ändringar.  

Föreslagna förändringar av paragraferna kräver beslut av två på varandra följande ordinarie 

årsmöten. 

Text som innehåller förslag på förändringar är markerade i rött och förändringar/tillägg är markerade 

i grönt med fet stil.  

Nummerändringar har inte markerats. Justering av paragraf- och punktnumrering samt 

nummerhänvisning görs efter det att föreslagna ändringar beslutats på årsmötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 1  NAMN 

Föreningens namn är ATSUB/Gbg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och 

Ungdomar/Göteborg 

Styrelsen föreslår: 

Föreningens namn är ATSUB/Gbg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och 

Ungdomar/Göteborg 

Föreningens organisationsnummer är 857209-3444 

Föreningens säte är Göteborg 

§ 2 SYFTE 

 Att verka för rätten att skydda barn och ungdomar mot sexuellt våld.  

 Att vara en kris-, råd-, jour och stödförening för anhöriga och de som påverkas av det 

sexuella våldets konsekvenser. 

 Att trygga, stärka och vara en resurs för anhöriga till sexuellt våldsutsatta. 

 Att arbeta mot fördomar, stigmatisering och socialt utanförskap genom att delta i och 

stimulera den offentliga debatten kring sexuellt våld. 

 Att sprida information om föreningens kunskaper, arbete och erfarenheter kring 

sexuellt våld. 

 Att verka som en kunskapsbank och synliggöra den komplexa problematiken kring 

sexuellt våld mot barn och ungdomar. 

 Att arbeta förebyggande med öppna dialoger om erfarenheter, aktuell statistik och 

forskning kring sexuellt våld. 

 Att skapa arenor för intersektionella möten och samarbeten kring sexuellt våld. 

 

Styrelsen föreslår: 

Föreningen ATSUB/Göteborg syfte är att vara en kris- och stödförening för anhöriga och 

andra närstående som påverkas av det sexuella våldets konsekvenser mot barn och 

ungdomar. Föreningen skall även sprida information och synliggöra den komplexa 

problematiken inom området. 

 

§ 3 MÅL 

 Verka för att FNs konvention om barns rättigheter inkorporeras i svensk 

lagstiftning. 

 Vara en flexibel verksamhet, anpassningsbar i en föränderlig omvärld. 

 Verka för att inkludera medlemmars önskemål i verksamheten. 

 Verka för att begreppet brottsutsatt även ska inkludera närstående som påverkats 

av brottet. 

 Verka för brottsutsattas rätt till rehabilitering och social återanpassning. 

 Stimulera människor att upptäcka sina inneboende resurser och söka finna 

lösningar på sina problem. 



 Att sprida information kring komplexiteten kring sexuellt våld. 

 Arbeta mot en nollvision av sexuellt våld. 

 

Styrelsen föreslår: 

Föreningen ATSUB/Göteborg skall verka för att: 

- Stödja, stärka och vara en resurs för anhöriga och andra närstående till sexuellt 

våldsutsatta barn och ungdomar 

- Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter efterföljs så att barn och 

ungdomar skyddas mot sexuellt våld 

- Arbeta förebyggande med öppna dialoger och motverka fördomar, 

stigmatisering och socialt utanförskap inom området samt skapa arenor för 

intersektionella möten och samarbeten 

- Sprida information om föreningens kunskaper, arbete och erfarenheter kring 

sexuellt våld mot barn och ungdomar samt dess konsekvenser för närstående och 

fungera som en kunskapsbank 

- Fungera opinionsbildande och ta tillvara anhörigas intressen genom att aktivt 

samla in deras erfarenheter och lyfta dem i samhällsdebatten 

 

§ 4 FIRMATECKNING 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två 

styrelseledamöter gemensamt eller, om en eller flera särskilt utsedda personer. 

Styrelsen föreslår: 

Paragrafen utgår då detta finns med i paragrafen som behandlar Beslutsförhet. 

 

 

§ 5 MEDLEMSKAP 

 Föreningens medlemmar skall bestå av anhöriga till barn och ungdomar utsatta för sexuellt 

våld. Med anhörig avses person som ingår i det utsatta barnets familj eller nätverk, såsom 

släkting eller person som är knuten till det utsatta barnet och vill arbeta i föreningens anda. 

Person som vill stödja föreningens verksamhet antas som stödmedlemmar. 

Medlem som uppenbart motarbetar föreningens mål eller på annat sätt skadar föreningens 

syfte kan på förslag av styrelsen uteslutas ur föreningen genom beslut av stämma. 

Uteslutning må inte beslutas innan medlem haft tillfälle att yttra sig. 

Styrelsen föreslår: 

Föreningens medlemmar skall bestå av anhöriga till barn och ungdomar utsatta för 

sexuellt våld. Med anhörig avses person som ingår i det utsatta barnets familj eller 

nätverk, såsom släkting eller person som är knutet till det utsatta barnet och vill arbeta i 

föreningens anda. Person/verksamhet som vill stödja föreningens verksamhet antas som 

stödmedlem. 



Medlem som uppenbart motarbetar föreningens mål eller på annat sätt skadar 

föreningens syfte kan på förslag av styrelsen uteslutas ur föreningen genom beslut av 

stämma. Uteslutningen skall inte beslutas innan medlem haft tillfälle att yttra sig. 

Medlem: 

• Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar 
• Har rätt till information om föreningens angelägenheter 
• Skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattas av föreningsorgan 
• Skall betala medlemsavgift samt eventuella avgifter som beslutas av föreningen 

 

§ 6 ÅRSMÖTE 

 

Årsmötet är högsta beslutande organ och skall hållas innan mars månads utgång. Kallelse till 

årsmötet skall vara medlemmarna till hands senast fyra veckor före utsatt datum. Ärende som 

medlem vill ha behandlat på årsmötet skall skriftligen anmälas till styrelsen senast två veckor 

före årsmötet. 

Varje medlem besitter en rösträtt. Rösträtten skall utövas personligen eller genom ombud. 

För att vara röstberättigad måste medlemsavgiften vara betald året innan eller senast 1 månad  

innan årsmötet. Omröstning sker öppet utom vid personval, där sluten omröstning alltid skall  

ske om det finns mer än en kandidat. Sluten omröstning kan ske i annan fråga, om någon  

begär det, och mötet så beslutar med enkel majoritet.  

Beslut fattas, där inte annat anges i dessa stadgar, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller  

lottning. 

 

Extra årsmöte kan kallas när styrelsen anser det erforderligt eller då minst en tredjedel av  

medlemmarna skriftligen begär det. Begäran skall ställas till styrelsen. 

Vid extra årsmöte kan endast ärenden upptas till beslut som varit angivna i kallelsen till  

mötet. Som ordförande fungerar föreningens ordförande, i den mån inte mötet beslutar  

annorlunda. Över extra årsmöte föres protokoll. Detta skall justeras av två därtill vid mötet  

valda protokolljusterare. 

 

§ 7 ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTET 

1. Mötet öppnas. 

2. Godkännande av dagordning. 

3. Val av ordförande för mötet samt sekreterare. 

4. Upprättande av röstlängd. 

5. Val av två protokolljusterare. 

6. Val av två rösträknare. 

7. Frågan om årsmötets behöriga utlysande. 

8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse. 

9. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning. 

10. Revisorernas berättelse från samma tid. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

12. Beslut om medlemsavgiftens storlek. 

13. Val av ordförande. 

14. Val av kassör. 



15. Val av 3 styrelseledamöter. 

16. Val av 2 suppleanter. 

17. Val av två revisorer. 

18. Val av två adjungerande styrelsemedlemmar. 

19. Val av två ledamöter till valberedningen varav en är sammankallande. 

20. Fastställande av verksamhetsplan. 

21. Behandling av skrivelser till årsmötet och ärende som styrelsen hänskjutit till 

årsmötet.  

22. Mötet avslutas. 

 

Ärenden som inte upptagits på föredragningslista kan inte tas upp för beslut. 

Styrelsen föreslår: 

1. Mötet öppnas. 

2. Godkännande av dagordning. 

3. Val av ordförande för mötet samt sekreterare. 

4. Upprättande av röstlängd. 

5. Val av två protokolljusterare. 

6. Val av två rösträknare. 

7. Frågan om årsmötets behöriga utlysande. 

8. Redogörelse av styrelsens verksamhetsberättelse. 

9. Redogörelse av resultat- och balansräkning 

10. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning. 

11. Revisorernas berättelse från samma tid. 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

13. Beslut om medlemsavgiftens storlek. 

14. Val av ordförande. 

15. Val av kassör. 

16. Val av tre (3) styrelseledamöter. 

17. Val av minst en (1) suppleant. 

18. Val av två (2) revisorer. 

19. Val av ledamöter till valberedningen varav en är sammankallande. 

20. Fastställande av verksamhetsplan. 

21. Behandling av skrivelser till årsmötet 

22. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet.  

23. Mötet avslutas. 

 

Ärenden som inte upptagits på föredragningslista kan inte tas upp för beslut. 

 

§ 8 STYRELSEN 

Styrelsen beslutar i föreningens angelägenheter mellan årsmötena.  Styrelsens primära 

funktion är att se till att föreningens mål och syften uppfylls. 

Styrelsen väljs av årsmöte och består av 3 ledamöter förutom ordförande och kassör. 

Ordförande väljs på 1 år och övriga styrelseledamöter väljs på 2 år. Årsmötet utser 



ordförande och kassör. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Beslut som 

fattas skall protokollföras och justeras vid nästkommande möte. 

Styrelsen föreslår: 

Styrelsen beslutar i föreningens angelägenheter mellan årsmötena.  Styrelsens primära 

funktion är att se till att föreningens mål och syften uppfylls. 

Styrelsen väljs av årsmöte och består av 3 ledamöter förutom ordförande och kassör och 

minst 1 suppleant. Ordförande väljs på 1 år och övriga styrelseledamöter väljs på 2 år. 

Årsmötet utser ordförande och kassör. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. 

Beslut som fattas skall protokollföras och justeras vid nästkommande möte. 

 

§ 9 BESLUTFÖRHET 

Styrelsen är beslutförd då ordförande eller vice ordförande samt minst halva styrelsen är 

närvarande. 

Beslut fattas med enkel majoritet. 

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

Styrelsen föreslår: 

Paragrafens rubrik ska istället vara Beslutsordning 

Styrelsen är beslutförd då ordförande eller vice ordförande samt minst halva styrelsen är 

närvarande. 

Beslut fattas med enkel majoritet. 

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två 

styrelseledamöter gemensamt eller, om en eller flera särskilt utsedda personer. 

§ 10 REVISION 

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall årligen granskas av två på årsmötet 

valda revisorer som till årsmötet avger revisionsberättelse. 

§ 11 RÄKENSKAPER 

Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår är 1 januari – 31 december. 

Bokslut skall upprättas per den 31 december och överlämnas till föreningens revisorer 

senast den 1 februari. 

 

§ 12 VALBEREDNING 



Valberedningen skall bestå av två (2) eller högst fyra (4) personer och väljs av årsmötet. 

 

§ 13 STADGEÄNDRING 

Ändring av stadgarna beslutas av två (2) på varandra följande stämmor varav de ena är 

årsmötet. 

Styrelsen föreslår: 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande årsmöten med minst 

en månads mellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsmöte, med minst 2/3 av antalet 

avgivna röster.  

Förslag till ändring av stadgarna ska skriftligen avges av medlem eller styrelsen.  

Styrelsen föreslår också att lägga till en paragraf - Stadgetolkning 

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 ska 

frågan avgöras av styrelsen. 

 

      § 14 UPPLÖSNING 

För upplösning av förening fodras att beslut härom fattas på två (2) på varandra följande 

stämmor. 

Vid beslut om upplösning skall eventuella tillgångar tillfalla verksamhet med liknande 

ändamål. 

Styrelsen föreslår: 

För upplösning av föreningen fordras att beslut härom fattas på två (2) på varandra 

följande årsmöten. 

För att upplösa föreningen krävs 2/3 av antalet avgivna röster. 

Vid beslut om upplösning skall eventuella tillgångar tillfalla verksamhet med liknande 

ändamål. 

 

 


