STADGAR
antagna vid konstituerande stämma den 28 november 2012

§ 1 Föreningens namn och säte
Föreningens namn är SWAN (Swedish Women in Arbitration Network). Föreningens säte är
Stockholm.

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att främja kvinnors karriärmöjligheter i skiljedomsbranschen.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan erhållas av kvinnor som jobbar med, eller är intresserade av,
skiljeförfaranden. Fråga om medlemskap i föreningen prövas av dess styrelse.

§ 4 Stödmedlemskap
Män som vill stötta föreningens ändamål kan erhålla stödmedlemskap. Fråga om
stödmedlemskap i föreningen prövas av dess styrelse. Stödmedlemmar är inte medlemmar i
föreningen.

§ 5 Styrelse
Föreningens löpande angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen består av minst fyra
och högst sju ordinarie ledamöter. Ledamöterna väljs vid ordinarie föreningsstämma för en

tid av två år intill nästnästa ordinarie föreningsstämma. En person får inte inneha
styrelsepost i mer än sex år i följd.
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande vid
sammanträden. Som styrelsens beslut gäller den mening som omfattas av de flesta röstande.
Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 6 Styrelsens åligganden
Styrelsen företräder och tecknar föreningen i alla avseenden. Det åligger styrelsen att besluta
i alla frågor som inte skall avgöras av föreningsstämman samt att ansvara för förvaltningen
och användningen av de medel som inkommer till föreningen. Föreningens firma tecknas av
två av styrelsens ledamöter i förening, eller, om styrelsen så beslutar, av en eller flera särskilt
utsedda firmatecknare.

§ 7 Årsavgift m.m.
Varje år fastställer ordinarie föreningsstämma den avgift som medlem respektive
stödmedlem ska betala till föreningen. Efter beslut av styrelsen får föreningen ta ut avgifter
för deltagande i de aktiviteter som föreningen anordnar. Betald avgift återbetalas inte.
Undantag från den årliga avgiften kan, efter beslut av föreningsstämman eller styrelsen, helt
eller delvis medges.

§ 8 Föreningsstämma
Föreningsstämman utgör föreningens högsta beslutande organ. Varje medlem får
personligen närvara, yttra sig och rösta vid föreningsstämman. Varje medlem har en röst.
Medlem får inte närvara, yttra sig eller rösta genom ombud.
Ordinarie föreningsstämma hålls varje år före juni månads utgång. Extra föreningsstämma
hålls då styrelsen finner att det behövs eller då det påkallas av ett antal medlemmar som
utgör minst tio procent av det totala antalet medlemmar i föreningen.
Beslut på föreningsstämma fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening
som biträds av föreningsstämmans ordförande.
Följande ärenden skall förekomma vid den ordinarie föreningsstämman:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Val av ordförande vid stämman
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Behandling av styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret
Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
Val av styrelseledamöter
Val av valberedning
Fastställande av årsavgift

9. Övriga ärenden

§ 9 Jäv
En styrelseledamot får inte handlägga frågor om avtal mellan henne och föreningen eller
frågor om avtal mellan föreningen och tredje man, om hon har ett väsentligt intresse i frågan
som kan strida mot föreningens. Med avtal jämställs rättegång eller annan talan,
utbetalningar och/eller andra liknande arrangemang.

§ 10 Ändring av stadgarna
Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar fattas genom beslut av två på varandra
följande föreningsstämmor med minst 14 dagars mellanrum, varvid beslutet på båda
stämmorna ska biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna. Om
samtliga medlemmar som är närvarande är ense om ändringen eller tillägget fordrar dock
endast en föreningsstämma.

§ 11 Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma skall ske genom brev med post eller e-post. Kallelsen skall
utsändas senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma.

§ 12 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning tas vid föreningsstämma och kan fattas med 2/3 majoritet
av det totala antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar skiftas ut till
det ändamål som föreningsstämman beslutar.

