
Stadgar för Muslim Aid Sweden 

Dessa stadgar är antagna vid föreningens möte den 29 juni 2014 och reviderade på årsmötet 
14 maj 2020. 

§1 Den ideella föreningens namn är Muslim Aid Sweden (org. nr. 802489-9265) hädanefter 
kallad föreningen. Föreningen samarbetar med Muslim Aid UK.  

§2 Föreningens säte är i Stockholm 

§3 Föreningens syfte är 

a) att som en självständig humanitär hjälporganisation stödja människor i nöd i Sverige och i 
omvärlden. 

b) att förebygga och lindra fattigdom och ekonomiskt krisdrabbade medmänniskor. 

c) att lindra lidandet för barn och ungdomar i nöd. 

d) att stödja människor som drabbats av krig, konflikt, epidemi, svält, natur- eller av 
människor påverkade katastrofer och lindra lidandet. 

e) att förebygga mental och fysisk ohälsa och fattigdom hos flyktingar. 

§4 Föreningen skall ha minst två medlemsmöten per år, varav det ena skall vara årsmötet. 

§5 Den som stöder organisationens syfte kan efter att ha ansökt om medlemskap, beviljad av 
styrelsen, bli medlem efter 90 dagar. 

Medlem betalar årligen en avgift, som beslutas av årsmötet. 

§6 Årsmötet utgör högsta beslutande organ för föreningen och fastställer verksamheten för det 
kommande året. Årsmötet hålles före maj månads utgång. Kallelse till årsmöte skall skickas 
till medlemmarna senast två veckor före årsmötet via mail eller brev. 

På årsmötet upprättas en röstlängd och varje medlem äger en röst. Röstning genom fullmakt 
får ej förekomma. 

På årsmötet skall följande obligatoriska ärenden behandlas: 

a) Val av mötesordförande, sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare 

b) Årsmötets stadgeenliga utlysande 

c) Fastställande av röstlängd 

d) Verksamhetsberättelse 

e) Revisionsberättelse 

f) Fastställande av resultat och balansräkning  

g) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

h) Fastställande av inriktningsplan och inriktningsbudget 

i) Fastställande av medlemsavgift 



j) Val av styrelse till ett eller två år bestående av minst 3 ordinarie ledamöter, max 9 
ledamöter 

k) Val av en auktoriserad revisor och en lekmannarevisor. 

l) Val av valberedning bestående av minst en, max tre personer, varav en sammankallande. 

§7 Vid ändring av stadgar erfordras tvåtredjedelsmajoritet. Beslut skall ske vid två på 
varandra följande årsmöten varav ett kan vara extra årsmöte. 

§8 Extra årsmöte ska hållas när årsmötet beslutar det, om en revisor begär det eller när 
styrelsen beslutar det. Vid extra årsmöte ska förutom de ärenden som föranlett det extra 
årsmötet formaliapunkter behandlas.  

§9 Mellan årsmötena ansvarar styrelsen för den löpande verksamheten. Styrelsens beslut 
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

§10 Föreningens firma tecknas av dem styrelsen utser. 

§11 För upplösning av föreningen fordras beslut vid två på varandra följande årsmöten varav 
ett kan vara extra årsmöte. Beslutet ska fattas enhälligt vid båda tillfällena. I kallelserna till 
båda dessa årsmöten skall anges att frågan om föreningens upplösning ska behandlas. 

För disposition av tillgångar som är relaterade till statliga och andra bidrag med 
återbetalningskrav skall särskilda förhandlingar föras med berörd myndighet. 

Eget kapital skall vid upplösning disponeras på sätt som är förenligt med föreningens 
ändamål. 


