
 
Styrelsens förslag till ändringar i stadgarna 
 
 
Ändringar markerade i rött är förslag på ändringar.  
Blåmarkerat är nuvarande skrivelse.  
 



Stadgar för BPW Stockholm 
(org nr 802003-8710) 

§1 Klubbens namn 

Klubbens namn är BPW Stockholm. 

Klubben är ansluten till Business and Professional Women/BPW Sweden och genom BPW 
Sweden till BPWE; European Federation of Business and Professional Women/BPW Europe 
och BPWI, International Federation of Business and Professional Women/BPW International. 

§ 2 Ändamål 

BPW Stockholms uppgift är att skapa opinion kring kvinnors situation i yrkes- och 
samhällslivet, speciellt ur ett genderperspektiv. Klubben verkar för att kvinnor bättre utnyttjar 
sina erfarenheter och kunskaper inom yrket, för att möjliggöra jämbördiga förhållanden 
mellan kvinnor och män inom arbetslivet och samhällslivet i övrigt. 

Till uppgifterna hör: 

• att arbeta för att stärka kvinnors roll inom såväl det offentliga som det civila 
samhället. 

• att motarbeta all form av diskriminering och verka för att mänskliga rättigheter (MR) 
och FN:s kvinnokonvention (CEDAW) tillämpas. 

• att stärka kvinnors yrkesmedvetenhet och samhällsengagemang. 
• att stödja kvinnors livslånga lärande. 
• att verka för nätverksbyggande mellan kvinnor lokalt, nationellt och internationellt. 
• att stödja samarbete mellan medlemmarna samt vara en länk till övriga klubbar och till 

BPW Sweden. 

Klubben är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden. 

§ 3 Medlemskap 

Inträde 

Medlemskap i klubben fås genom anmälan. Medlem skall lämna uppgift om namn, 
yrke/verksamhet, adress, e-postadress, telefonnummer samt snarast meddela ändringar i dessa 
hänseenden till klubben. Medlemsavgift betalas årligen. Kvitto på inbetald medlemsavgift 
gäller som medlemsbevis. 

Medlemskap är öppet för alla kvinnor, med rätt att kvarstå efter pensionering. 

Utträde 

Anmälan om utträde görs skriftligen. Medlem kan genom beslut av styrelsen uteslutas ur 
klubben om medlemsavgift inte erlagts inom föreskriven tid och efter en personlig skriftlig 
påminnelse. 

 



§ 4 Verksamhetsår och revision 

Verksamhetsår och räkenskapsår skall omfatta tiden 1/1 – 31/12. Räkenskaperna, styrelsens 
protokoll och verksamhetsberättelse ska överlämnas till revisorerna för genomgång senast en 
månad efter räkenskapsårets slut. 

Revisorerna ska överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen i rimlig tid ( senast tre veckor)  
före årsmötet. 
 
§ 5 Firmateckning 

Styrelsen utser de personer som har rätt att teckna BPW-klubben. 

§ 6 Medlemsavgift 

 Årsmötet fastställer medlemsavgift för kommande räkenskapsår. 

I medlemsavgiften ingår årlig avgift till BPW Sweden, BPW Europe och BPW International. 
Medlemsavgiften ska vara inbetald senast den 1 mars. 

Ny medlem efter den 1 oktober betalar kommande års medlemsavgift, som täcker dels 
resterande del av innevarande år och det närmast följande året. 

Nybildad klubb fastställer vid det konstituerande mötet medlemsavgift för innevarande och 
kommande räkenskapsår. 

Årsmöte §§ 7.1 – 7.5 

§ 7.1 Kallelse 

Klubbens ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång. 

Kallelse till årsmöte ska vara utsänd senast 14 dagar före årsmöte.  
Handlingar som verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse ska finnas 
tillgängliga på webbsidan i god tid före stämman. Detsamma gäller Motioner med styrelsens 
yttrande och förslag till beslut, verksamhetsplan med budget och valkommitténs förslag. 

§ 7.2 Ärenden 

Medlem har rätt att senast två veckor före ordinarie årsmöte till styrelsen lämna in motioner 
eller förslag på ärenden som ska tas upp på årsmötets dagordning. Vid förslag till 
stadgeändring eller klubbens upplösning gäller vad som stadgas i §§ 11 och 12. 

§ 7.3 Röstning 

Varje närvarande medlem har en röst. Styrelsen får inte delta i beslut som gäller ansvarsfrihet 
eller vid val av revisorer. 

Röstning får inte ske genom fullmakt. 



Beslut fattas med enkel majoritet utom i fråga om stadgeändring och klubbens upplösning. 
Vid lika röstetal avgör lotten.  

Röstning sker öppet, om inte sluten omröstning begärs. 

§ 7.4 Val 

Ordinarie årsmöte väljer först och för sig ordförande på ett år. 
 
Därefter väljs övriga ledamöter på ett år.  Ordförande och ledamöter kan väljas om, utan 
någon tidsbegränsning.  

Ordförande kan väljas om högst tre gånger i följd. Ledamot kan väljas om två gånger i följd. 
Styrelseledamot kan väljas till ordförande och i denna egenskap väljas om tre gånger. 
(Ta bort dessa  begränsning på tid).  

Ordinarie årsmöte väljer en revisorer (inte två som idag)  och en revisorssuppleant för en tid 
av ett år. 

Ordinarie årsmöte väljer en valkommitté om minst tre ledamöter utanför styrelsen för en tid 
av ett år. Minst en bör omväljas ur avgående kommitté och utses till sammankallande. 

§ 7.5 Dagordning 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

1. Mötets stadgeenliga utlysande 

2. Val av ordförande för årsmötet 

3. Val av sekreterare för årsmötet 

4. Fastställande av dagordning 

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, att tillsammans med ordförande justera 
protokollet 

6. Verksamhetsberättelse och årsredovisning med balans- och resultaträkning 

7. Revisionsberättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Behandling av styrelsen förslag 

10. Behandling av inkomna motioner 

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget 

12. Fastställande av medlemsavgifter för kommande år 



13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen  

14. Val av ordförande 

15. Val av styrelseledamöter 

16. Val av två revisorer och revisorssuppleant 

17. Val av valkommitté och sammankallande 

18. Beslut om övriga kommittéer 

19. Val av ombud till BPW Sweden förbundskongress, klubbens ordförande bör vara ett av 
ombuden. Valet kan i övrigt delegeras till styrelsen. 

20. Val av förekommande representanter i andra organisationer 

21. Övriga ärenden 

Årsmötet är beslutfört med närvarande betalande medlemmar och styrelsens ledamöter. 
Frågor som inte tagits upp på dagordningen kan behandlas om årsmötet så beslutar och det 
inte är fråga om stadgeändring eller klubbens upplösning. 

Ekonomiska ärenden får endast avgöras om de är upptagna på utsänd föredragningslista. 

§ 8 Sammankomster 

Klubbafton ordnas om möjligt en gång i månaden, utom under sommarmånaderna. 

Därutöver kan studieverksamhet och andra aktiviteter anordnas. Klubbsammankomst ska 
hållas om minst en femtedel av klubbens medlemmar gör en skriftlig framställan härom. 

§ 9 Styrelse 

Styrelsen består av ordförande samt minst fyra ledamöter. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, klubbmästare och 
övriga funktionärer. 

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess ledamöter är närvarande. 

Vid omröstning med lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Styrelsen sammankallas av ordföranden minst två gånger per år. 

Styrelsens uppgifter framgår av särskild arbetsordning. 

 

 



§ 10 Finanser 

Det åligger styrelsen att förvalta klubbens medel att skriftligen meddela BPW Sweden antalet 
betalande medlemmar per den 31 december senast den 31 januari nästföljande år att senast 
den 15 mars till BPW Sweden betala den årsavgift per medlem vilken fastställts av närmast 
föregående förbundskongress. 

§ 11 Stadgar 

Förslag till ändring av normalstadgar ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 november för 
att kunna behandlas vid nästkommande årsmöte. 

Ändringsförslaget ska tillsammans med gällande stadgar och styrelsens utlåtande finnas 
tillgängliga på webbsidan tillsammans med övriga handlingar till årsmötet. 
För ändring av stadgarna fordras beslut av årsmötet med en majoritet av 3/4 av närvarande 
röstberättigade. 

BPW Sweden ska informeras om ändringsförslag och ges tillfälle till yttrande före utskick till 
medlemmarna. 

§ 12 Upplösning 

Om förslag väcks angående klubbens upplösning ska BPW Swedens styrelse omedelbart 
skriftligen underrättas och möjlighet beredas representant för BPW Sweden att överlägga med 
klubben. 

För avgörande om klubbens upplösning och fördelning av dess tillgångar, fordras beslut med 
en majoritet av 3/4 avgivna röster vid två sammankomster, varav ett ordinarie årsmöte. 
Mellan de båda sammankomsterna bör minst 3 veckor förflyta. 

Förslag om klubbens upplösning ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före den 
sammankomst, då frågan ska behandlas första gången. 

I kallelsen måste anges att frågan om upplösning ska behandlas. 

Vid klubbens upplösning ska dess medel efter fullgörande av samtliga ekonomiska åtaganden 
och förbindelser, överlämnas till BPW Sweden för att av BPW Sweden i första hand användas 
till klubbens förnyelse. 

Förvaring av klubbens handlingar ska lösas i samråd med BPW Swedens sekreterare. 

§ 13 Uteslutning 
 
Medlem som upprepade gånger har uppträtt på ett sätt som strider mot nätverkets etik eller 
bedöms kan skada föreningens rykte eller andra medlemmar genom vissa ej önskvärda åsikter 
eller beteenden, kan uteslutas ur föreningen.  
Beslut om uteslutning ska föregås av information till medlemmen.  
Uteslutning kan då ske om en majoritet av styrelsens medlemmar så beslutar.  
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