
STADGAR FÖR ÖSTERSJÖJUDISKT FORUM 

Organisationsnummer 802013-3842 

Enhälligt beslutade av årsmötet den 31 maj 2016 
 

§ 1 

Östersjöjudiskt Forum (ÖjF) är en ideell förening som har till ändamål att ge 

socialt, medicinskt, materiellt och kulturellt stöd till judar/judiska institutioner i 

Baltikum.  Detta kan ske i samarbete med svenska och internationella 

organisationer. Kulturutbyte och andra former av samverkan är en viktig del av 

verksamheten. Föreningen skall även uppmärksamma  och bekämpa 

antisemitiska yttringar i de berörda länderna. 

 

§2 

Medlemskap är öppet för alla som sympatiserar med föreningens ändamål.  

Betald medlemsavgift utgör grund för medlemskap under innevarande år. 

Medlem som motverkar ÖjFs ändamål, uppgift eller verksamhet, kan uteslutas 

efter beslut av styrelsen. Utesluten medlem kan på begäran få sin sak prövad på 

närmast efterföljande årsmöte. 

 

§3 

Medlemsavgiften för nästkommande år fastställs av årsmötet.  

 

§4 

ÖjF har sin hemvist och sitt juridiska säte i Stockholm. 

 

§5  

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som väljs av årsmötet på 2 

(två) år. 

Styrelsen skall bestå av minst 5 (fem) och högst 10 (tio) medlemmar; 

ordförande, vice ordförande, kassör samt ledamöter.  

Ordföranden väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och 

kassör.  

Styrelsen kan för sin verksamhet inrätta ett arbetsutskott.  

Styrelsen får för viss fråga eller visst ändamål kalla annan medlem till 

adjungerad ledamot vilken dock ej har rösträtt. 

Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år, på kallelse av ordföranden, eller 

när minst hälften av antalet ledamöter så begär. 

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats och minst hälften av 

dem deltar.  

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening antecknas i 

protokollet. 

Som styrelsens beslut gäller den mening som majoriteten enar sig kring. Vid lika 

röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. 



 

§6 

Föreningens firma tecknas av två styrelsemedlemmar i förening.  

 

§ 7 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. 

 

§ 8 

För granskning av föreningens räkenskaper för det löpande årets verksamhet 

utses vid årsmötet, på ett år, en revisor och en revisorssuppleant. 

 

§ 9 

Ordinarie årsmöte avhålls före utgången av maj månad.  

Kallelse utgår senast 3 (tre) veckor före årsmötet. 

Endast medlemmar får delta i föreningens årsmöte.  

Motion till ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars, 

vilken med styrelsens yttrande underställs årsmötets avgörande. 

Rösträtt vid årsmötet tillkommer närvarande medlemmar som betalat 

medlemsavgiften senast den 1 april aktuellt verksamhetsår. 

Nominering av kandidater till styrelsen och som revisor skall vara 

valberedningen tillhanda senast den 31 mars. 

Vid årsmötet skall en valberedning väljas bestående av högst 3 (tre) ledamöter, 

varav en är sammankallande, vilka utses av årsmötet för en tid av 1 (ett) år, på 

förslag av styrelsen. 

 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

1   mötets öppnande 

2   fastställande av röstlängd 

3   fråga om årsmötet utlysts på rätt sätt 

4   godkännande av dagordning 

5   val av ordförande för mötet 

6   val av sekreterare för mötet 

7   val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden 

justera årsmötesprotokollet 

8   behandling av styrelsens redovisningshandlingar                                                                                     

(verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning) 

9   revisorernas berättelse 

10 fastställande av resultat- och balansräkning 

11 fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

12 val av ordförande och ledamöter till styrelsen enligt § 5 

13 val av revisor och revisorssuppleant 

14 val av valberedning 

15 förslag från styrelsen 



16 behandling av inkomna motioner 

17 redovisning av verksamhetsplan och budget för innevarande år 

18 bestämmande av årsavgift för nästkommande år 

19 Årsmötets avslutande  

 

§ 10 

Styrelsen får kalla till extra årsmöte när så anses påkallat, när revisorerna, med 

angivande av skäl, skriftligen så begärt, eller när minst en fjärdedel av 

medlemmarna så påkallar. 

Kallelse till extra årsmöte skall ske skyndsamt och senast inom 30 dagar, efter 

begärd framställan därom, med beaktande av skäligt rådrum för deltagande i 

mötet. 

Vid extra årsmöte får endast, i kallelse till sammankomsten, angivna ärenden 

behandlas. 

 

§ 11 

Förslag om ändring av dessa stadgar beslutas av årsmötet och skall vara 

inlämnade till styrelsen före den 1 mars. Förslagen bifogas kallelsen till 

årsmötet. 

För beslut om ändring krävs att minst två tredjedelar av antalet avgivna röster 

biträder förslaget. 

 

§ 12 

För föreningens upplösning fordras att beslut härom fattas på två på varandra 

följande årsmöten, ordinarie eller extra, och att minst två tredjedelar av antalet 

avgivna röster biträder förslaget.  Upplöses föreningen skall dess tillgångar 

tillfalla judiska församlingar i Baltikum att användas för sociala ändamål. 

 

 

 

*************** 

 

 


