
 
 

Stadgar för Clowner utan Gränser, senast reviderade 7 maj 2018. 
 
Fastställda den 10 oktober 1996.  
Reviderade 3 november 1997, 1 april 2004, 28 maj 2005, 1 april 2007, 11 april 2012, 6 maj 2015 och 7 
maj 2018. 

§1 ORGANISATION OCH SÄTE   
Clowner utan Gränser (org.nr. 802402-6521) är en ideell förening med säte i Stockholm.  
 
§2 SYFTE OCH GRUNDIDÉ  
Clowner utan Gränsers syfte är att utifrån demokratisk grund sprida hopp och glädje till människor som 
drabbats av krig, katastrofer eller befinner sig i andra utsatta situationer. 
 
Clowner utan Gränser är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som ger stöd åt människor 
oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös övertygelse, sexuell läggning, genusuttryck eller funktionalitet.   
 
§3 VERKSAMHET  
Clowner utan Gränser arbetar med scenkonstnärliga uttryck och beprövade 
metoder för att stärka utsatta människors psykosociala hälsa runt om i världen. 
 
Till allmänheten ska Clowner utan Gränser sprida information om verksamheten i syfte att väcka 
opinion och engagemang. 
 
Clowner utan Gränser är en del av Clowns Without Borders International.   
 
§4 MEDLEMMAR  
Medlem i Clowner utan Gränser kan den bli som är aktiv i föreningen som artist, styrelseledamot eller 
volontär, uppfyller de riktlinjer för medlemskap som fastställs av styrelsen samt betalar en årlig 
medlemsavgift till föreningen. Endast enskilda personer kan beviljas medlemskap. Medlemsavgiften 
fastställs av årsstämman. 

4.1 Utträde  
Medlem kan utträda ur föreningen genom att föreningen om sin önskan att utträda. 
 
4.2 Uteslutning av medlem  
Medlem kan uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen. Fråga om uteslutning aktualiseras om 
en medlem handlat i strid med riktlinjer för medlemskapet. Beslutet träder i kraft med omedelbar 
verkan. Utesluten medlem har rätt att överklaga beslutet vid närmaste årsstämma.   
 
§5 ÅRSSTÄMMA  
Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Årsstämman hålls tidigast, och med fördel, den 1 
april och senast den 15 juni. Datum för årsstämman ska utlysas senast tio veckor före årsstämman på 
föreningens hemsida. Kallelse tillårsstämman ska ske senast tre veckor före årstämman och ska 
innehålla dagordning, motioner och andra relevanta handlingar. 
 
5.1  Yttranderätt och rösträtt vid årsstämma.  
Alla medlemmar har rätt att närvara och yttra sig på årsstämman. Rösträtt har enbart medlem som är 
aktiv i föreningen som artist eller styrelseledamot. 
 
5.2 Årsstämmansdagordning  



 
 
Varje årsstämma kan med fördel inledas med ett gemensamt skratt. 
 
Årsstämmans dagordning ska innehålla följande punkter:  
- fastställande av röstlängd för mötet  
- val av mötesordförande och mötessekreterare  
- val av två justeringspersoner tillika rösträknare  
- fråga om årsstämman blivit behörigen utlyst  
- fastställande av dagordning  
- föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret  
- föredragning av revisorernas revisionsberättelse över styrelsens förvaltning för det senaste 
verksamhetsåret  
- fastställande av resultat- och balansräkning  
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen   
- fastställande av medlemsavgift  
- val av:  
a) styrelseordförande  
b) övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter  
c)  extern revisor och intern revisor  
d) valberedning bestående av minst två ledamöter för en tid av ett år 
 
5.3 Motioner från medlemmar  
Årsstämman ska behandla motioner från medlemmar samt förslag från styrelsen. Motioner ska vara 
styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsstämman. Styrelsen får endast neka behandling av motioner 
under årsstämman ifall de står i strid med föreningens värdegrunder. Styrelsens utlåtande över motioner 
ska framläggas på årsstämman.  

§6 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA  
Styrelsen kallar till extra föreningsstämma när den finner det nödvändigt eller när minst en tredjedel av 
röstberättigade medlemmar begär det. Kallelse till extra föreningsstämma ska ske senast tre veckor före 
föreningsstämman och ska ange skälet till denna. 
 
6.1 Yttranderätt och rösträtt tillkommer de medlemmar som uppfyller villkoren i enlighet med 5.1   

§7  BESLUT VID ÅRSSTÄMMA OCH EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA  
Årsstämma och extra föreningsstämma fattar beslut med enkel majoritet utom där annat anges. Sluten 
omröstning ska ske då röstberättigad medlem så begär. Årsstämma och extra föreningsstämma är 
beslutsmässiga då minst tre styrelsemedlemmar närvarar. Vid lika röstetal har mötesordförande 
utslagsröst.   

§8 STADGEÄNDRINGAR  
Stadgeändringar beslutas av årsstämma eller extra föreningsstämma och kräver två tredjedelars 
majoritet. Paragraferna 1, 2, 7 och 8 kan endast ändras på förslag av en enhällig styrelse.   

§9 STYRELSEN S 
tyrelsen består av minst sex och högst nioledamöter. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga 
ledamöter och eventuella suppleanter väljs på företrädelsevis två år på så sätt att hälften av styrelsen 
väljs varje år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 



 
 
 
Styrelsens uppgifter är att: - leda föreningens verksamhet mellan årsstämmorna genom upprättande av 
verksamhetsplaner och strategier - verkställa årsstämmans beslut - svara för föreningens ekonomi -
anställa generalsekreterare 

9.1 Styrelsen kan till sig adjungera personer utan rösträtt samt tillsätta arbets- och 
utredningsgrupper. 
 
9.2 Styrelsen beslutar om vilka som har rätt att teckna föreningens firma och vilka som har rätt att 
uttala sig i föreningens namn. 
 
9.3 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när minst hälften av 
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
 
9.4 Styrelsens protokoll skall justeras av ordföranden och två justeringspersoner.   

§10 GENERALSEKRETERARE OCH KANSLI  
Styrelsen biträds av ett kansli under ledning av en generalsekreterare. Generalsekreteraren ansvarar 
gentemot styrelsen för kansliets arbete samt anställer personal i enlighet med den av styrelsen 
fastställda budgeten. 
 
Generalsekreteraren utses av styrelsen. 
 
Generalsekreteraren är föredragande i styrelsen, har yttranderätt i styrelsen samt äger rätt att till 
protokollet föra avvikande mening. 
 
Generalsekreteraren fattar beslut i enlighet med den delegationsordning som styrelsen fastställer.   

§11 RÄKENSKAPER  
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av den eller de revisorer 
årsstämman utsett. Verksamhetsår och räkenskapsår ska löpa från 1 januari till 31 december. Föreningen 
ska upprätthålla bokföring i enlighet med gällande bokföringslag och god redovisningssed. 
Övergripande ansvar för bokföring, upprättande av årsbokslut och årsredovisning samt därtill hörande 
ansvar över föreningens ekonomiska angelägenheter tillkommer generalsekretaren i enlighet med av 
styrelsen upprättad instruktion för generalsekreteraren.   

§12 UPPLÖSNING Upplösning av föreningen skall beslutas av två på varandra följande och stadgeenligt 
utlysta stämmor varav åtminstone en ska vara ordinarie årsstämma. Vid respektive stämma krävs två 
tredjedelars majoritet. Vid en upplösning ska föreningens räkenskaper granskas av den externa revisorn. 
Därefter ska föreningens fastställda överskott (likvida medel, materiella och immateriella tillgångar) 
tillsammans med relevant dokumentation övergå till Clowns Without Borders International.  

 
Rekommendera0 

 


