STADGAR FÖR OPERATION MERCY
Antagna vid Årsstämman den 10:e juni 2006
§ 1: Operation Mercy är en internationell ideell förening.
§ 2: Styrelsen har sitt säte i Örebro.
§ 3: Föreningens syfte är att bedriva humanitärt- och utvecklingsbistånd i främst Nordafrika, Mellanöstern, Kaukasien och
Centralasien.
§ 4: Medlemskap kan beviljas var och en som accepterar villkoren för medlemskap. Medlemskap sökes hos föreningens styrelse
eller utsedd representant. Styrelsen ansvarar för att en medlemsförteckning finnes.
§ 5: Föreningens arbete och legala spörsmål leds av styrelsen. Som stöd för styrelsen kan utses en rådgivande kommitté bestående
av personer med erfarenhet av biståndsarbete. Den dagliga ledningen av verksamheten styrs av föreningens internationella
direktor. Det humanitära biståndet och utvecklingsbiståndet skall i första hand utföras av volontärer, som själva är ansvariga för
sitt personliga ekonomiska underhåll. Gåvor och bidrag kan mottagas av individer, organisationer och myndigheter.
§ 6: Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.
§ 7: Föreningens ordinarie årsstämma skall hållas inom 6 månader efter räkenskapsåret slut.
§ 8: Föreningens ordinarie årsstämma skall behandla följande:
 Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.
 Styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.
 Revisionsberättelse.
 Styrelsens ansvarsfrihet.
 Val av styrelseledamöter för en 3-årsperiod med möjlighet till omval för ytterligare en 3-årsperiod.
 Val av en eller två revisorer, av vilka minst en skall vara kvalificerad.
 Val av en valkommitté bestående av minst två personer.
 Medlemsavgift.
§ 9: Vid behov kan styrelsen, eller minst en tredjedel av föreningsmedlemmarna, kalla till extra årsstämma.
§ 10: Kallelse till årsstämma skall utgå senast en månad i förväg. På årsstämman har varje medlem en röst. Rösträtt kan endast
utövas av närvarande medlemmar. Förslag antages vid enkel majoritet.
§ 11: Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter samt två suppleanter. Den internationella direktorn är ex officio.
Styrelsen skall mötas vid minst två tillfällen per år. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av medlemmarna är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet bland de närvarande.
§ 12: Styrelsen utser inom sig ordförande och sekreterare. Dessutom utser syrelsen internationell direktor och kassör.
§ 13: Styrelsen har ansvar för föreningens ekonomi och bokföring. Styrelsen skall varje år sammanställa årsredovisningen med
verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport. Årsrapporten skall granskas av föreningens kvalificerade revisor (revisorer) och
godkännas av årsstämman. Styrelsen skall godkänna planer och budgetar för föreningens aktiviteter.
§ 14: Föreningens konton och finansiella rapporter skall granskas årligen av kvalificerad revisor (revisorer) som skall avge
revisionsberättelse inför årsstämman.
§ 15: Föreningens firmatecknare är hela styrelsen eller två styrelsemedlemmar i förening, utsedda av styrelsen. Styrelsen kan
också ge fullmakt åt internationella direktorn att teckna för organisationen. Fullmakter för att skriva under för postgiro och
bankkonton kan ges till dem styrelsen utser.
§ 16: Beslut om stadgeändringar skall fattas av två efter varandra följande årsstämmor, varav den ena skall vara en ordinarie
årsstämma. Förslag skall lämnas till styrelsen minst två månader före ordinarie årsstämma.
§ 17: I syfte att uppfylla stadgarna kan organisationen, enligt paragraf 3, öppna representationskontor, filialer, avdelningar och
dotterföretag utanför Sveriges gränser. Representationskontor och filialer öppnas efter styrelsens beslut och i enlighet med
organisationens stadgar. Översynen av verksamheten på representationskontoren, filialerna, avdelningarna och dotterföretagen
utförs av den internationelle direktorn som utsetts av styrelsen.
§ 18: Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två efter varandra följande årsstämmor, varav den ena skall vara en
ordinarie årsstämma. Vid upplösning av föreningen skall alla tillgångar överföras till organisation med liknande syfte och
målsättning.

