
PeaceWorks Swedens stadgar  
Stadgarna antagna 1974-‐10-‐19, senast ändrade 1998-‐03-‐21, 2004-‐02-‐22, 2005-‐
03-‐19, 2005-‐08-‐27 och 2007-‐03-‐18, 2008-‐09-‐14, 2009-‐08-‐30, 2010-‐08-‐22, 
2011-‐08-‐28, 2012-‐09-‐01, 2014-‐08-‐30, 2015-‐08-‐30, 2016--08--20, 2017--05--20, 
2018--03--03, 2020--04—14, 2021--07--09 


§ 1 Namn och form 

Föreningens namn är PeaceWorks Sweden. 

Föreningen är ideell. 

Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende. 

Föreningens säte är Stockholm, Sverige. 


§ 2 Syfte 

mom 1 PeaceWorks Swedens syfte är att främja ungas organisering för fred i Sverige 
och världen genom att erbjuda; 


● Administrativt och ekonomiskt stöd till unga att starta och driva föreningar, 
fredsfrämjande projekt och aktiviteter i Sverige och Colombia. 


● Utbytesprogram i form av deltagande i internationella projekt samt 
praktikplatser genom PeaceWorks Colombiakontor och internationella 
samarbetspartners.


● Utbildningar och praktiska verktyg för att öka kunskap och medvetenhet kring 
fredsfrågor, internationellt samarbete samt organisering för fred. 


● Plattformar där unga får vara ledande i diskussioner kring nationella och 
internationella frågor för ökad delaktighet och påverkan i samhället. 


§ 3 Vision 

“PeaceWorks vision är en hållbar värld i fred, där unga är aktiva samhällsmedborgare. 
Detta samhälle ska kännetecknas av fred och hållbar utveckling, global rättvisa och 
solidaritet, över och förbi konstruerade nationella, kulturella, sociala och ekonomiska 
gränser.” 


§ 4 Verksamhetsår 

PeaceWorks Swedens verksamhets-/räkenskapsår skall löpa från den 1 januari till den 31 
december. 


§ 5 Medlemmar 

mom 1 PeaceWorks Sweden är öppen för alla. 

mom 2 Medlemsavgift fastställs av årsmötet. 

mom 3 Medlem är den som aktivt ansökt om medlemskap i PeaceWorks Sweden. 

mom 4 En medlem kan träda ur PeaceWorks Sweden om så önskas. Medlemskap 
upphör automatiskt vid årsskiftet för det fall en medlem inte förnyar den.
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mom 5 För att vara medlem på PeaceWorks behöver man dela organisationens 
vision och värdegrund.

mom 6 Medlemmarnas rätt att besluta i PeaceWorks Swedens angelägenheter utövas 
vid årsmötet.


§ 6 Årsmöte 

mom 1 Årsmötet är PeaceWorks Swedens högsta beslutande organ och dess beslut 
är bindande för alla föreningens organ. 

mom 2 Ordinarie årsmöte skall hållas inom fem månader efter utgången av varje 
verksamhetsår. 

mom 3 Förbundsstyrelsen skall skicka kallelse till PeaceWorks Swedens 
medlemmar senast 4 veckor innan årsmötet. I kallelsen skall tid och ort för mötet 
anges.

mom 4 Medlem har rätt att få ärende behandlat vid årsmöte, om hen 
skriftligen begär så till förbundsstyrelsen senast tre veckor innan 
årsmötet. 

mom 5 Förbundsstyrelsen skall senast två veckor innan årsmöte tillgängliggöra 
motioner, propositioner och årsredovisning. 

mom 6 Alla kandidaturer till förtroendeuppdrag som väljs på årsmötet ska vara 
inkomna till PeaceWorks Swedens valberedning senast 2 veckor innan årsmötets 
öppnande.

mom 7 Rösträtt på PeaceWorks Swedens årsmöten innehas av de på årsmötet 
närvarande föreningsmedlemmarna. Med närvaro menas antingen fysisk eller teknisk 
lösning. Anställd och praktikant i PeaceWorks Sweden tillerkänns inte denna rätt, men 
har rätt att yttra sig i frågor som rör deras arbetsområde om så årsmötet önskar. 

mom 8 Det ska skrivas ett protokoll vid årsmötet. Protokollet ska vara justerat senast 
två månader efter årsmötets avslutande och då göras tillgängligt för medlemmar. 

mom 9 Medlem har rätt att representeras genom ombud. En skriftlig och daterad 
fullmakt ska skickas in av medlemmen själv, senast kl. 10.00 samma dag som årsmötet 
äger rum. Fullmakten får inte vara äldre än ett år.

mom 10 Nomineringsstopp för förtroendevalda infaller klockan 10.00 samma dag 
som årsmötet äger rum. Vid nomineringar som inkommer under samma vecka som 
årsmötet äger rum ansvarar kandidat själv för att underrätta medlemmar inför 
eventuellt personval. 

mom 11 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden alltid behandlas: 


1 Mötets öppnande 

2 Fastställande av röstlängd 

3 Mötets beslutsmässighet 

4 Val av mötesordförande 

5 Val av mötessekreterare 

6 Val av justerare 

7 Fastställande av dagordning

8 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 

9 Årsbokslut med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår 

10 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 
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11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under föregående verksamhetsår 

12 Presentation och val av styrelse 

13 Presentation och val av valberedning 

14 Presentation och val av intern revisor 

15 Presentation och val av extern revisor 

16 Fastställande av verksamhetsplan 

17 Fastställande av budget 

18 Fastställande av avgifter 

19 Behandling av till årsmötet inkomna motioner och propositioner 

20 Övriga frågor 


§ 7 Extra årsmöte 

mom 1 Extra årsmöte skall hållas när det finns skäl därtill. 

mom 2 Extra årsmöte får, förutom av förbundsstyrelsen, begäras skriftligen av extern 
revisor eller en tiondel av föreningens medlemmar. 

mom 3 Kallelse skall utfärdas av förbundsstyrelsen inom en vecka efter det att 
begäran kommit styrelsen till del. 

mom 4 Extra årsmöte skall hållas senast åtta veckor efter att begäran har 
kommit styrelsen till del. 9.5 Regler avseende ordinarie årsmöte skall i 
tillämpliga delar även gälla extra årsmöte. 


§ 8 Förbundsstyrelsen  
mom 1 Förbundsstyrelsen för PeaceWorks Sweden väljs av årsmötet.  
mom 2 Förbundsstyrelsen är ansvarig gentemot PeaceWorks Swedens årsmöte. 
Förbundsstyrelsen leder PeaceWorks Sweden mellan dess årsmöten samt företräder 
föreningen genom att förvalta och utveckla densamma.  
mom 3 Förbundsstyrelsen skall bestå av en ordförande, en vice ordförande och minst 
tre ledamöter. Samtliga ledamöter väljs på en överlappande mandatperiod om två år. 
Därefter gäller nyval.  
mom 4 Styrelsen ansvarar för att:  

● Organisationens stadgar följs  
● Beslut på årsmöte verkställs och antagna styrdokument efterlevs  
● Löpande informera Peaceworks medlemmar  
● Lägga fram propositioner till årsmötet  
● Lägga fram verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse till årsmötet  
● Svara på frågor och på annat sätt finnas tillgänglig för medlemmarna  
● Svara på frågor och på annat sätt finnas tillgänglig för valberedning och 

revisorer 
mom 5 Om ordföranden avgår träder vice ordförande i dennes ställe.  
mom 6 Om vice ordförande avgår eller tillträder som ordförande, väljer styrelsen inom 
sig en ny vice ordförande.  
mom 7 Om andra vice ordförande avgår eller tillträder som ordinarie vice ordförande, 
väljer styrelsen inom sig en ny andre vice ordförande.  
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mom 8 Vid sådant tillfälle att både organisationens ordförande och vice ordförande 
avgår tillträder andra vice ordförande som ställföreträdande ordförande till det att 
styrelsen kan tillförordna en ny ordförande inom sig. 

mom 9 Om styrelseledamots uppdrag upphör i förtid kan förbundsstyrelsen vid ett 
ordinarie styrelsemöte besluta att inadjungera någon i dennes ställe. Den 
förbundsstyrelsen har också rätt att vid ett ordinarie styrelsemöte inadjungera ytterligare 
ledamöter under pågående verksamhetsår. Detta beslut skall fattas med två tredjedelars 
majoritet av de angivna rösterna.

mom 10 Förbundsstyrelsen utser PeaceWorks Swedens firmatecknare.

mom 11 En person som varit anställd på PeaceWorks Sweden kan under en period om 
två år efter anställningens avslutande inte väljas in i förbundsstyrelsen. En person som 
varit praktikant på PeaceWorks Sweden kan under en period om sex månader efter 
praktikens avslutande inte väljas in i förbundsstyrelsen.

mom 10 Styrelsen är beslutsmässig om en kallelse har skickats till alla ledamöter i 
styrelsen och hälften av styrelsens ledamöter är närvarande vid mötets aviserade 
öppnande.  
mom 11 Styrelseledamöter äger full närvaro-, förslags-, yttrande-, och rösträtt.  
mom 12 Förbundsstyrelsens beslut utgörs av den mening, som fått mer än hälften av de 
avgivna rösterna, om inget annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal har 
förbundsstyrelsens ordförande utslagsröst.  
mom 13 Vid begäran ska protokoll från styrelsens möte finnas justerade och tillgängliga 
för medlemmar. Styrelsen har däremot ingen skyldighet att lämna ut känsliga uppgifter 
som nämns i styrelseprotokoll. 


§ 9 Förtroendevalda  
mom 1 Med förtroendevald avses person som genom val tilldelas ett ideellt uppdrag 
inom PeaceWorks Sweden eller en ansluten förening, och person som arvoderas 
enligt mom 3  
mom 2 För att bli förtroendevald krävs medlemskap i PeaceWorks Sweden.  
mom 3 Anställda och praktikanter i Peaceworks Sweden kan ej samtidigt som de 
innehar en anställning eller praktik vara förtroendevalda i PeaceWorks Sweden. Vad 
gäller förtroendevalda i anslutna föreningar gäller inte denna begränsning. 
Förbundsstyrelsen kan arvodera en ledamot vid behov. Summa för arvodering bestäms 
genom beslut av årsmötet för period fram till som längst tidpunkten för nästkommande 
årsmöte. Arvodering sker enligt praxis i organisationen.  

§ 10 Anställda och praktikanter  
mom 1 PeaceWorks Swedens anställda och praktikanter skall handha den löpande 
verksamheten i PeaceWorks Sweden enligt arbetsbeskrivning som förbundsstyrelsen 
upprättar. 

mom 2 PeaceWorks Swedens generalsekreterare och landschefer ansvarar för att 
löpande informera och begära instruktioner av förbundsstyrelsen angående den 
operativa verksamheten.


§ 11 Anslutna föreningar  
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mom 1 En ansluten förening är en av förbundsstyrelsen antagen sammanslutning av 
medlemmar. Den kan antingen vara ansluten till PeaceWorks Sweden som en 
PeaceWorksförening eller som en medföljd förening. Gällande policy för föreningsstöd 
skall reglera vad som gäller för respektive föreningsform. 

mom 2 Medlemmar av PeaceWorks Sweden som ansökt om medlemskap i den 
anslutna föreningen konstituerar den anslutna föreningen, väljer dess styrelse och 
fastställer dess stadgar. 

mom 3 Anslutna föreningar ska verka för PeaceWorks Swedens vision. Den anslutna 
föreningens stadgar kan inte innehålla skrivningar som upphäver, förändrar eller 
motsäger PeaceWorks Swedens stadgar. 

mom 4 De anslutna föreningarna skall ha årsmöte innan PeaceWorks Swedens 
ordinarie årsmöte. 

mom 5 Anslutna föreningar skall ha kontinuerlig kontakt med föreningssamordnare på 
PeaceWorks Sweden.  
mom 6 Det åligger de anslutna föreningarna att tillmötesgå de krav som 
förbundsorganisationen PeaceWorks Sweden behöver ställa för sin 
administration och verksamhet.  
mom 7 En ansluten förening som bryter mot PeaceWorks Swedens stadgar, skadar 
dess anseende eller motarbetar dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av 
förbundsstyrelsen. Nästkommande årsmöte beslutar om uteslutning av avstängd 
ansluten förening. 


§ 12 Revision  
mom 1 PeaceWorks Sweden verksamhet skall löpande följas av en intern revisor och/
eller en extern auktoriserad eller godkänd revisor, som väljs vid årsmötet 
mom 2 Revisorn har närvaro-, yttrande och förslagsrätt på PeaceWorks Swedens 
arrangemang och möten.  
mom 3 Revisorns uppgift är att:   

● Ha insyn och granska organisationens årsredovisning, räkenskaper och 
styrelsens förvaltning. Förbundsstyrelsen för PeaceWorks Sweden ska vara 
revisorn så behjälpliga att det blir möjligt.  

● Vid slutet av varje räkenskapsår revidera årsredovisningen.  
● Avge revisionsberättelse till PeaceWorks Swedens årsmöte.  
● Uttala sig om huruvida förbundsstyrelsen bör beviljas ansvarsfrihet. 

§ 13 Valberedning 
mom 1 Valberedningens uppgift är att nominera komplett förbundsstyrelse, komplett 
valberedning och revisorer. Nomineringen skall meddelas i årsmöteshandlingarna. 

mom 2 Ledamöter i valberedningen utses av årsmöte och tillträder därefter. 

mom 3 Valberedningen utser inom sig en av ledamöterna som ordförande. Vid lika 
röstetal har valberedningens ordförandes utslagsröst. 

mom 4 Om en ledamots, i valberedningen, uppdrag upphör i förtid kan valberedningen 
vid ett ordinarie styrelsemöte besluta att inadjungera någon i dennes ställe. 
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Valberedningen har också rätt att inadjungera ytterligare ledamöter under pågående 
verksamhetsår. Detta beslut skall fattas med två tredjedelars majoritet av de angivna 
rösterna.

mom 5 att ledamot i valberedningen väljs på ett år åt gången och att omval av ledamot 
kan ske maximalt en gång.


§ 14 Stadgar  
mom 1 Dessa stadgar får ändras genom årsmötesbeslut. Beslut skall fattas med två 
tredjedels majoritet av de vid årsmötet angivna rösterna. 

mom 2 För att ett beslut om stadgeändring skall vara giltigt krävs att detta ärende 
meddelats i årsmöteshandlingarna.

mom 3 Tolkning av dessa stadgar görs av förbundsstyrelsen efter hörande av 
revisorerna, intill dess att årsmötet slutligt avgör frågan.


§ 15 Upplösning  
mom 1 För att PeaceWorks Sweden ska kunna upplösas måste det föreslås i en 
proposition eller en motion som behandlas av årsmötet.

mom 2 Beslut om upplösning ska tas på ett årsmöte, med minst tre fjärdedelars 
majoritet av de på årsmötet närvarande och röstberättigade medlemmar.

mom 3 Årsmötet som beslutar om upplösningen beslutar även vad som händer med 
organisationens tillgångar.


§ 18 Kränkande särbehandling 

Kränkande särbehandling accepteras inte i PeaceWorks. Med kränkande särbehandling 
avses negativt präglade handlingar riktade mot enskilda personer på ett kränkande sätt. 
En medlem kan uteslutas ur föreningen om den bryter mot föreningens stadgar eller 
värdegrund. Beslut om uteslutning tas på ett styrelsemöte. 
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