STADGAR för World Animal Protection
Sverige
FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE
Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481.
Föreningen är en allmännyttig ideell förening med säte i Stockholm. Föreningen ändrade namn under
2014 vid ett ordinarie och ett extra årsmöte. Det tidigare namnet var WSPA Sverige.

ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att skydda djur över hela världen genom att sprida kunskap om och verka för
respekt och skydd av djurens välfärd samt att tillsammans med World Animal Protection i London och
andra World Animal Protection-föreningar i världen bygga upp en stark global rörelse för att djurvälfärd
ska respekteras och djurplågeri ska upphöra.

VERKSAMHET
Föreningen verkar främst genom:
* Upplysnings- och informationskampanjer,
* Politiskt arbete och företagssamarbete,
* Stöd till djurskyddsprojekt världen över och som leds av World Animal Protection i London.
* Stöd till att bygga upp en global djurskyddsrörelse inom World Animal Protection.
Arbetet bedrivs i överensstämmelse med vad som gäller för, och i samarbete med, World Animal
Protection i London och andra World Animal Protection-föreningar i världen.
Verksamheten finansieras primärt genom allmänna insamlingar av medel.

FÖRENINGENS ORGAN OCH VERKSAMHETENS ORGANISATION
Föreningens organ är:
* Årsmötet,
* Valberedningen,
* Styrelsen,
* Verksamhetsledning,
* Revisorn.
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Årsmötet är Föreningens högsta beslutande organ. När årsmötet inte är samlat är Styrelsen det högsta
beslutande organet. Revisorn kontrollerar styrelsens och verksamhetsledningens förvaltning. Den dagliga
förvaltningen sköts under Styrelsens överinseende av en av Styrelsen utsedd verksamhetsledning.
Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sitt och Verksamhetsledningens arbete. Valberedningen
lämnar till Årsmötet förslag på personer till styrelsen och revisorer. Valberedningen ska dock ej lämna
förslag på personer till ny valberedning.

MEDLEMSKAP
Varje fysisk och juridisk person som betalar medlemsavgift och som följer dessa stadgar kan bli medlem.
Medlem kan också person bli som är månadsgivare och som vid tre månader före Årsmötet har ett aktivt
månadsgivande och givit en summa motsvarande den årliga medlemsavgiften.
Medlem kan genom att erlägga en summa av femtio gånger den årliga avgiften bli ständig medlem.
Den som inte betalar medlemsavgiften utträder automatiskt ur Föreningen. Medlem kan vid varje
tidpunkt frivilligt utträda ur Föreningen genom att vända sig till Sekretariatet. Erlagd medlemsavgift
återbetalas inte.
Styrelsen kan utesluta medlem som är illojal mot Föreningen och skadar verksamheten.
Årsmötet kan efter förslag från Styrelsen utse hedersmedlemmar.

MEDLEMSAVGIFT
Medlem skall betala den medlemsavgift som årligen fastställs av Årsmötet. Medlemsavgiften betalas
efter krav på avgiften eller vid inträde i föreningen. Medlemsavgift betalas per år. Den som har blivit
medlem efter den 30 september blir även medlem för kommande kalenderår. Därutöver kan medlem
bidra till föreningens verksamhet med engångsgåva eller fast månatlig gåva.
Hedersmedlemmar behöver inte betala medlemsavgift.

FIRMATECKNARE
Firman tecknas av Styrelsen och den eller de personer som Styrelsen bestämmer genom styrelsebeslut.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR M.M.
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
Föreningens bokföringsskyldighet skall fullgöras på sätt som överensstämmer med lag och god
redovisningssed. Föreningen skall upprätta årsredovisning enligt reglerna i årsredovisningslagen. Av
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen skall framgå hur ändamålet främjats under räkenskapsåret.

ORDINARIE ÅRSMÖTE
Föreningen skall hålla ordinarie årsmöte innan den 30 juni.
Kallelse till årsmöte skall ske minst tre veckor i förväg antingen i Föreningens tidning eller i annan
rikstäckande tidning alternativt med e-post eller vanlig post till den adress medlemmen senast har
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angivit till Föreningen. Kallelsen skall innehålla dagordning med de ärenden som Årsmötet skall
behandla.
Medlem som önskar delta i Årsmötet skall anmäla sig senast en vecka innan på sätt som framgår av
kallelsen. Röstberättigade på Årsmötet är medlemmar som varit medlemmar minst tre månader vid
tiden för Årsmötet.
Medlem som önskar framlägga förslag till Årsmötet (motioner) skall inge skriftlig motion till Styrelsen
senast två veckor innan Årsmötet. Förslagen skall vara tillgängliga för medlemmarna på Föreningens
sekretariat.
Vid Årsmötet skall Styrelsen avge berättelse över verksamheten under det senaste kalenderåret åtföljd
av Revisorns berättelse över verkställd granskning av Styrelsens räkenskaper och förvaltning.

Följande ärenden skall behandlas av Årsmötet:

1.

Val av mötesordförande

2.

Val av sekreterare

3.

Val av justerare, tillika rösträknare

4.

Frågan om Årsmötets stadgeenliga utlysande

5.

Fastställande av röstlängd och dagordning

6.

Fastställande av årsredovisning

7.

Fastställande av balans- och resultaträkning

8.

Revisionsberättelse

9.

Disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

10.

Frågan om Styrelsens ansvarsfrihet

11.

Fastställande av medlemsavgift för det kommande kalenderåret

12.

Val av ordförande för Styrelsen och övriga styrelseledamöter

13

Val av valberedning

14.

Behandling av Styrelsens förslag och i tid inkomna förslag från medlemmar

15.

Övriga frågor

Som Årsmötets beslut gäller den mening som stöds av flertalet röster. Vid lika röstetal har
mötesordföranden utslagsröst.
Vid Årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud med
fullmakt. Medlem kan bara företräda en annan medlem på grund av fullmakt.
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Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning skall äga rum om någon begär detta. Beslut
fattas, såvida dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den
mening som Ordföranden företräder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av Styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är
ansvarig, inte heller vid val av Revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
World Animal Protection i London har möjlighet att lämna förslag på en av ledamöterna i Styrelsen.
Anställd personal är ej valbar till ledamöter i Styrelsen

EXTRA ÅRSMÖTE
Extra Årsmöte hålls när Styrelsen eller Revisorn finner att det är nödvändigt eller när minst en tiondel av
Föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till Styrelsen. Av begäran skall framgå
det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet skall behandla. På extra Årsmöte får endast de
ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

VALBEREDNING
På årsmötet väljs årligen en Valberedning. Valberedningens uppdrag är att på nästkommande
årsmöte föreslå personer till de olika posterna, dock ej personer till ny valberedning.
Valberedningen ska även föreslå stämmoordförande och stämmosekreterare. Valberedningen
ska arbeta i enlighet med av Årsmötet fastställd arbetsordning.

STYRELSEN
Verksamheten leds av en styrelse som skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt lika många
styrelsesuppleanter. Styrelsesuppleanterna träder in i den ordning efter hur länge de innehaft uppdraget
och i den ordning som de har antecknats i årsmötesprotokollet. För att uppnå kontinuitet i verksamheten
väljs varje ledamot på fem år. För att nå dit att styrelseledamöternas mandatperioder går omlott fordras
att mandatperioderna anpassas vid det årsmöte då denna mandatteknik börjar tillämpas. Omval är
tillåtet.
Minst en styrelseledamot måste vara bosatt och delgivningsbar i Sverige. Till styrelseledamöter skall
väljas personer som är lämpliga och kunniga i ekonomiska frågor och organisationsstyrning.
Årsmötet utser Styrelsens ordförande och Styrelsen utser inom sig vice ordförande och personer till de
övriga funktioner Styrelsen anser sig behöva.
Ordföranden kallar till styrelsesammanträde vilket skall hållas vid minst två tillfällen under året.
Styrelsen är beslutsför när en majoritet av de ordinarie styrelseledamöterna är närvarande eller då minst
hälften av styrelseledamöterna (ordinarie och suppleanter) är närvarande. Som Styrelsens beslut gäller
den mening som stöds av flertalet röster. Vid lika röstetal har Ordföranden utslagsröst.
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Protokoll skall föras över de beslut som fattas.
Styrelsens arbete ska ske ideellt.

VERKSAMHETSLEDNING
Verksamheten leds av generalsekreteraren. Generalsekreteraren är ansvarig för att verksamheten vid
kontoret bedrivs i enlighet med av Styrelsen fastställd arbetsordning. Generalsekreteraren är även
ansvarig för att löpande avge rapporter till styrelsen om hur verksamheten fortskrider.
Generalsekreteraren är dessutom ansvarig för att verksamheten vid kontoret bedrivs i enlighet med
samarbetsavtal och policys beslutade globalt inom World Animal Protection.
Generalsekreteraren utgör, tillsammans med ordförande, arbetsutskottet inom World Animal Protection
Sverige. Arbetsutskottets befogenhet slås årligen fast av Styrelsen i arbetsordningen.

REVISOR
På Årsmötet väljs årligen en av Revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd Revisor, som skall granska
Styrelsens och verksamhetsledningens förvaltning, och en suppleant för ett år i taget.

ÄNDRING AV STADGARNA
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande Årsmöten med minst en månad
emellan. Beslut kräver två tredjedelar av de närvarande rösterna. Vid lika röstetal har mötesordföranden
utslagsröst.

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
För upplösning av Föreningen krävs beslut av två på varandra följande Årsmöten med minst en månad
emellan. Beslut kräver två tredjedelar av de närvarande rösterna. Vid lika röstetal har mötesordföranden
utslagsröst.
Har beslut fattats om likvidation skall likvidatorer och Föreningens tillgångar realiseras i den omfattning
som erfordras för att Föreningens skulder skall kunna betalas. Eventuellt överskott skall disponeras på så
sätt som överensstämmer med Föreningens ändamål. Medlem äger inte rätt till del i eventuellt
överskott.
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