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§ 1 NAMN 
 
 Föreningens namn är Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata.  
 
§ 2 SYFTE 

 
 Föreningen skall i feministisk anda verka mot alla former av förtryck mot alla som 

identifierar sig som kvinnor. Föreningen skall stå öppen för alla kvinnor oavsett politisk, 
religiös, etnisk eller klassmässig bakgrund, sexuell läggning eller nationalitet. Föreningen 
skall vara partipolitiskt och religiöst obunden och öppen för olika slags sociala och kulturella 
verksamheter som kan bidra till kvinnors personliga och kollektiva frigörelse på alla plan. 

 
 Föreningen har till syfte att 

• stötta och hjälpa kvinnor som utsatts för hot, psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld, 
trakasserier, övergrepp och ofredande 

• upprätthålla telefonjour 
• ordna tillflyktsplats 
• ge kvinnor möjlighet till social och kulturell frigörelse 
• främja kontakt mellan enskilda kvinnor och andra organisationer av vikt för 

kvinnorna 
• arbeta utåtriktat med seminarier, föreläsningar, temadagar m fl aktiviteter 

 
§ 3 MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER 

Medlemskap i föreningen beviljas alla som identifierar sig som kvinnor, som antagit 
föreningens stadgar och betalat medlemsavgift. Medlem skall varje år erlägga den avgift som 
årsmötet bestämmer. Betalande medlem har rösträtt på föreningens möten. 

 
 För att ta en aktiv del i jourarbetet måste man genomgå kvinno- och tjejjourens 

introduktionskurs. Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata förbehåller sig rätten att neka 
enskild kvinna att aktivt arbeta i jouren.  

 
§ 4 ÅRSMÖTE 
 
 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningens verksamhet är kalenderår. 

Årsmötet skall hållas före utgången av mars månad året efter verksamhetsåret. Kallelse skall 
utsändas av styrelsen senast tre veckor före årsmötet öppnas. Motioner till årsmötet skall 
inlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Motionsrätt har samtliga enskilda 
medlemmar. 

 
 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas 

• styrelsens och revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår         verksamhetsår 
• frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
• val av ordförande och kassör samt minst tre ordinarie ledamöter. Styrelsen väljs på två år 

så att ordförande och två ledamöter utses det ena året och kassör och en ledamot nästa år 
så att successivt byte av styrelsen sker varje år. Årsmötet kan välja en redan vald ledamot 
till ordförande för det resterande året av personens mandatperiod om det är tid för val av 
ordförande. Samma sak gäller kassören. Årsmötet kan även välja två suppleanter till 
styrelsen. 

• val av verksamhetsrevisor 
• val av valberedning för nästkommande år 



 

• riktlinjer för den kommande verksamheten 
 

Beslut fattas genom enkelt majoritetsbeslut. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning. 
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte då minst 1/3 av föreningens enskilda 
medlemmar så begär.  

 
 
§ 5 STYRELSEN 
 
 Under verksamhetsåret företräds föreningen av styrelsen. På Föreningen Kvinnojouren 

Ellinor och Tjejjouren Beatas årsmöte presenterar valberedningen förslag på en styrelse där 
ordförande, kassör och minst tre ledamöter ingår. Beslut om styrelsens medlemmar fattas av 
kvinno- och tjejjourens medlemmar vid årsmötet. Styrelsen utser inom sig sekreterare, 
firmatecknare och vise ordförande. Beslut fattas genom enkelt majoritetsbeslut. Vid lika 
röstetal avgörs frågan genom lottning.  

 
 Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar. Vid behov skickar styrelsen ut inbjudningar 

till ytterligare möten. Styrelsen är också skyldig att kalla till medlemsmöte då minst 1/3 av 
föreningens enskilda medlemmar så begär. Beslut fattas med enkelt majoritetsbeslut. För att 
styrelsen skall vara beslutsberättigande krävs att hälften av styrelsemedlemmarna plus en är 
närvarande. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning. 

 
§ 6  STADGEÄNDRING 
 
 För ändring av dessa stadgar fordras att minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande 

är ense. Detta gäller ej § 6 och § 10 där för beslut fordras två tredjedels majoritet vid två på 
varandra följande årsmöten. 

 
§ 7 UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 
 
 Den medlem som önskar få sitt medlemskap upphävt/avslutat bör meddela detta skriftligt till 

styrelsen. Om medlemsavgiften har uteblivit anses personen inte längre vara medlem av 
Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata. Tystnadslöftet och tystnadsplikten gällande 
verksamheten fortgår även efter avslutat medlemskap. 

 
§ 8 TYSTNADSLÖFTE 
 
 Alla medlemmar i Föreningen Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata avger ett 

tystnadslöfte och skall vid ingående av medlemskap skriva på en skriftlig försäkran om detta. 
 

Alla medlemmar i Föreningen Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata omfattas även av 
tystnadsplikt enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 15 kap 1 §. Detta då medlemmarna har 
kontakt med kvinnor, tjejer och barn som kommit till Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren 
Beata genom biståndsbeslut från socialtjänsten.  

 
§ 9 UTESLUTNING 
 
 Den medlem som på något sätt utnyttjar Föreningen Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren 

Beata eller föreningens namn för egna syften eller på ett sådant sätt att föreningens religiösa 
eller partipolitiska obundenhet ifrågasätts kan komma att uteslutas som medlem. Att aktivt 
motverka föreningens arbete eller att skada föreningens anseende är också grund för 
uteslutning. Medlem som bryter mot angivet tystnadslöfte och tystnadsplikt kan också 
komma att uteslutas ur föreningen. Styrelsen har mandat att utesluta en medlem. 
Överklagan gällande styrelsens beslut kan ske vid årsmötet.  

 
 
 
 
 



 

§ 10 FÖRENINGENS UPPLÖSNING 
 
 För upplösning av Föreningen Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata fordras att beslut 

fattas vid två på varandra följande årsmöten och att vid båda årsmötena två tredjedelar av 
de närvarande är ense om upplösning. Vid föreningens upplösning har styrelsen mandat att 
fördela de materiella tillgångarna till stödsökande kvinnor eller andra kvinnojourer på ett 
sätt som styrelsen finner lämpligt.  

 
 
        

    
 
 


