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Stadgar för föreningen Lex Femme 

Ursprungligen antagna vid föreningens bildande 2004-10-02 

Reviderade, 2006-03-11, 2007-03-11, 2008-03-15, 2009-03-14, 2010-03-13, 2015-03-14, 2016-03-12, 2019-03-28, 

2019-07-22, 2020-04-27 samt 2021-04-26 

 

§ 1   Namn 

Mom 1.1 Föreningens namn är Lex Femme, organisationsnummer 802420–

6198. Nätverket för flickors och kvinnors rätt mot mäns våld (nedan 

”Lex Femme” eller ”föreningen”). 

 

§ 2  Om Lex Femme 

Mom 2.1 Lex Femme är en feministisk organisation som, i likhet med FN, 

anser att mäns våld mot flickor och kvinnor är den yttersta 

konsekvensen av könsmaktsordningen, en ordning som 

systematiskt underordnar gruppen kvinnor till förmån för gruppen 

män. 

 

§ 3  Ändamål 

Mom 3.1 Lex Femme är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. 

Föreningen verkar för ett jämställt och jämlikt Sverige genom att 

förebygga och minska mäns våld mot flickor och kvinnor med 

utländsk härkomst så att flickor och kvinnor ges ökad delaktighet, 

blir fria från diskriminering och kan påverka sina egna liv och i 

slutändan även samhällsutvecklingen. Verksamhetens målgrupp 

och kärnan i organisationens arbete är flickor och kvinnor med 

utländsk härkomst. 
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Mom 3.2  Lex Femmes ändamål är följande. 

Att i feministisk anda och ur ett etnicitetsperspektiv arbeta för 

kvinnors och flickors rätt till ett liv utan sexualiserat våld i alla dess 

former. 

Mom 3.3 Med feministisk anda avses att arbeta med det grundläggande målet 

att avlägsna diskriminering och förnedring av flickor och kvinnor på 

grund av kön samt för kvinnors frigörelse på alla plan i samhället. 

Mom 3.4 Med etnicitetsperspektivet avses det grundläggande målet att arbeta 

för att motverka strukturell diskriminering av flickor och kvinnor 

med utländsk härkomst på grund av etnisk tillhörighet.  

Mom 3.5 Med sexualiserat våld avses allt våld som flickor och kvinnor utsätts 

för på grund av sitt kön, t.ex. kvinno- och barnmisshandel, våldtäkt, 

pornografi, prostitution, könsstympning, sexuella trakasserier och 

hedersmord. 

 

§ 3   Säte 

Mom 3.1  Föreningen har sitt säte i Göteborg. 

 

§ 4   Medlem 

Mom 4.1 Medlem i föreningen är kvinna med utländsk härkomst som talar ett 

utomnordiskt språk, har betalat årlig medlemsavgift samt delar 

nedan kriterier  

i. Medlem delar föreningens värdegrund och målsättningar 

ii. Medlem sympatiserar med föreningens syfte och ändamål, och 

verkar för att främja föreningens agenda 

Mom 4.2 Ansökan om medlemskap görs genom anmälan till styrelsen och 

erhålles om medlemssökande delar Lex Femmes ändamål. Ansökan 

om medlemskap eller stödmedlemskap får avslås av styrelsen om 

det kan antas att den sökande kommer att motarbeta och/eller 

skada föreningen eller om den sökande inte ställer sig bakom 

föreningens värdegrund.  
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Mom 4.3 Medlemskap upphör efter anmälan om utträde. Anmälan om 

utträde ställs skriftligen till styrelsen. Medlemskapet gäller till och 

med den 31 december det år inträde begärs och förnyelse av 

medlemskap görs enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen beslutar i 

övriga frågor om medlemskap.  

Mom 4.4 Stödmedlem: den som vill stödja Lex Femmes verksamhet och 

sympatiserar med föreningens ändamål kan bli stödmedlem. 

Enskilda personer, företag och organisationer kan vara stödjande 

medlemmar. Stödmedlem är inte valbar till Lex Femmes styrelse och 

har ingen förslags- eller rösträtt på ordinarie- och extrainsatt 

årsmöte.   

Mom 4.5 Årsmötet kan utesluta den medlem eller stödmedlem som inte 

efterlever Lex Femmes värdegrund eller på ett allvarligt sätt 

motverkar och/eller skadar föreningen. Sådana beslut fattas med 

enkel majoritet. Styrelsens förslag till beslut om uteslutning får inte 

avgöras förrän medlem fått ta del av de omständigheter som 

föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I förslaget ska skälen om 

uteslutning redovisas. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän 

medlemmen fått tillfälle att yttra sig. Medlem har rätt att yttra sig 

inom tre (3) veckor efter att styrelsen lämnat besked till den 

berörde. Om styrelsen anser att ett beslut om uteslutning inte kan 

vänta till årsmötet kan styrelsen med kvalificerad majoritet (2/3) 

besluta om att medlemmen eller stödmedlemmen i fråga tar ett 

uppehåll i föreningen fram till nästa årsmöte då frågan om 

uteslutning tas upp. Styrelsen informerar övriga medlemmar om 

situationen.   Avser uteslutningen en ledamot eller suppleant i 

styrelse ska processen ske i samtal med auktoriserad revisor.  

 

§ 5   Föreningens medlemskap i sammanslutningar 

Mom 5.1 För att främja Lex Femmes ändamål kan föreningen vara medlem i 

nationella och internationella sammanslutningar. Beslut om att 

ansöka om sådant medlemskap fattas av styrelsen. 
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§ 6   Medlemsavgift 

Mom 6.1 Medlemsavgiftens storlek för medlemmar respektive 

stödmedlemmar fastställs på Lex Femmes årsmöte. Medlemmar och 

stödmedlemmar betalar in medlemsavgift respektive 

stödmedlemsavgift för gällande år senast den 31 december eller vid 

inträde i föreningen.  

 

§ 7  Organisation 

Mom 7. 1  Föreningens verksamhet utövas genom: 

i. Årsmöte 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ 

ii. Styrelsen 

Styrelsen ansvarar för föreningens löpande förvaltning och är 

dess verkställande organ 

iii. Verksamhetschef 

Styrelsen kan utse en verksamhetsledare som handlägger frågor 

enligt riktlinjer som styrelsen fastställer 

iv. Revisorer 

Revisorerna har att granska styrelsens förvaltning. 

 

§ 8  Styrelsen 

Mom 8.1 Styrelsen är Lex Femmes högsta verkställande organ och leder 

föreningens verksamhet mellan årsmötena. Styrelsen är ansvarig 

inför årsmötet. 

Mom 8.2  Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och tre 

ledamöter. Styrelsen ska utgöras av medlemmar i Lex Femme. 

Ordförande, kassör och viceordförande väljs växelvis för två (2) år. 

Val av övriga ledamöter väljs på ett (1) år eller fram till 

nästkommande årsmöte. 

Mom 8.3 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då en 

majoritet av styrelseledamöter så begär. Inom styrelsen har varje 

ledamot en röst. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra 
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styrelseledamöter är närvarande. Styrelsen beslutar med enkel 

majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid 

styrelsemöte ska föras protokoll, som till riktigheten ska bestyrkas 

av ordföranden och en vid mötet vald justeringsperson. 

Mom. 8.4  Styrelsen upprättar resultaträkning, balansräkning samt 

verksamhetsberättelse. Dessa överlämnas senast sex (6) veckor 

efter verksamhetsårets utgång till revisorerna. 

 

§ 9   Styrelsens behörighet och firmatecknare 

Mom 9.1  Styrelsen handlar å föreningens vägnar gentemot tredje man och 

företräder föreningen inför myndigheter. Föreningens firma 

tecknas, av ordförande och kassör i förening, samt av den eller dem 

som föreningens styrelse utser därtill. 

 

§ 10  Årsmöte 

Mom 10.1 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Föreningens 

verksamhets- och räkenskapsår löper från den 1 januari till och med 

den 31 december. Ordinarie årsmöte ska hållas senast under mars 

månad året efter verksamhetsåret. Av § 13 framgår vilka som har 

rösträtt på årsmötet. All omröstning sker öppet, såvida inte medlem 

begär sluten omröstning. Kallelse till årsmötet ska utsändas av 

styrelsens senast sex (6) veckor före årsmötet. 

Mom 10.2 Motioner till årsmötet ska inlämnas till styrelsen senast fyra (4) 

veckor före årsmötet. Samtliga medlemmar som har betalt 

medlemsavgift har motionsrätt. Propositionsrätt har styrelsen. Med 

propositionsrätt avses att styrelsen kan lägga fram förslag till 

årsmötet. 

Mom 10.3 Förslag till dagordning jämte verksamhetsberättelse och bokslut, 

förslag till verksamhetsplan, budget, medlemsavgift, arvoden, 

propositioner, motioner med styrelsens yttranden samt 

valberedningens förslag ska vara medlemmarna tillhanda senast tre 

(3) veckor före årsmötet. 
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§ 11  Ärenden vid ordinarie årsmöte 

Mom 11.1   Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande för mötet 

2. Val av mötessekreterare för mötet 

3. Val av två justeringskvinnor tillika rösträknare 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Fastställande av dagordning 

6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

7. Föredragning och behandling av styrelsens 

verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning 

8. Föredragning av revisionsberättelse 

9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

11. Fastställande av medlemsavgifter 

12. Behandling av inkomna motioner jämte propositioner från 

styrelsen samt beslut i anledning härav 

13. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter 

14. Val av revisorer 

15. Val av valberedning 

16. Övriga ärenden 

 

§ 12   Extra årsstämma 

Mom 12.1 Extra årsstämma ska hållas när styrelsen finner erforderligt eller om 

revisorerna eller minst en tredjedel av medlemmarna begär att 

sådan ska hållas. 

Mom 12.2 Skriftlig kallelse till extra föreningsstämma ska utsändas av 

styrelsen senast 14 dagar före mötet och innehålla uppgift om vilka 

ärenden som ska behandlas. Extra årsstämma kan enbart besluta i 

ärenden som angivits i kallelsen. 

Mom 12.3 Vid extra årsstämma äger medlemmar, som betalat medlemsavgift 

1 januari – 31 december föregående år närvaro, yttrande- och 

rösträtt. Varje medlem har en röst.  
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§ 13   Rösträtt 

Mom 13.1 Vid årsstämma och extra årsstämma äger samtliga medlemmar, som 

betalat medlemsavgift 1 januari – 31 december föregående år 

närvaro-, yttrande- och rösträtt. Varje medlem har en röst. Beslut 

fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning, utom vid 

val, då sluten omröstning ska ske om något av de närvarande 

ombuden begär det. Vid lika röstetal gäller att val avgörs genom 

lottning. Ledamot av styrelsen eller suppleant får inte rösta ifråga 

om beviljande av ansvarsfrihet eller vid val av revisorer. Rösträtt får 

inte utövas genom fullmakt. Till årsstämman ska revisorer och 

representanter för valberedningen kallas. 

 

§ 14  Revision 

Mom 14.1 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens 

räkenskaper utses på ordinarie årsmöte för tiden intill nästa 

ordinarie årsmöte en eller två revisorer. Minst en revisor ska vara 

auktoriserad. Revisorerna ska beredas tillfälle att fortlöpande utföra 

sitt granskningsarbete. Det åligger revisorerna att årligen till 

föreningens styrelse överlämna revisionsberättelse att framläggas 

på ordinarie årsmöte. 

 

§ 15   Valberedning 

Mom 15.1 En valberedning bestående av minst två (2) ledamöter ska utses på 

årsmötet, för ett (1) år. Av dessa ska en ledamot vara 

sammankallande. Medlem enligt 4 § är valbar till valberedningen 

med undantag av styrelsens ledamöter och suppleanter.  

Mom 15.2 Valberedningen ska förbereda samtliga personval som framgår av § 

11 ovan. Valberedningen ska även redovisa samtliga av 

medlemmarna föreslagna kandidater till dessa uppdrag på 

årsmötet. 

Mom 15.3 Valberedningen bör vidare i sitt arbete eftersträva en representativ 

sammansättning som möjligt beträffande ålder, etnicitet och social 

bakgrund vid samtliga val. 
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§ 16   Ändring av stadgar 

Mom 16.1  Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar väcks genom 

motion eller genom förslag till styrelsen och ska vara styrelsen 

tillhanda senast fyra (4) veckor innan årsmötet och tas in i kallelsen 

till årsmötet. Beslutet ska fattas vid två på varandra följande 

årsmöten hållna med minst (en) 1 månads mellanrum, varav det 

första är ordinarie. För ändring i 17 § fordras dock däri angiven 

beslutsordning. 

 

§ 17  Föreningens upplösning 

Mom 17.1 Föreningen kan upplösas endast sedan beslut fattats härom vid två 

på varandra följande föreningsstämmor, hållna med minst två 

månaders mellanrum, varav det första är ordinarie. För att beslut 

ska bli gällande, fordras vid vartdera mötet minst två tredjedels 

majoritet av de röstande. 

Mom 17.2 Vid beslut om upplösning ska efter skulderna betalats, föreningens 

kvarvarande tillgångar tillfalla annan ideell förening eller 

verksamhet som delar Lex Femmes syfte; vilket beslutas av 

årsmötet.  

 


