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§1 Namn
Föreningsnamn är Arbetskraftsförmedlingen
§2 Ändamål
Bidra till vårt lands välfärdsutveckling genom att ta tillvara på resurser hos unga människor
och matcha dem med företag/offentlig sektors behov av arbetskraft.
Sprida hopp i hela landet genom att fokusera på ungdomar som bott i många år i Sverige,
blivit utvisade och vill tillbaka och arbeta i Sverige, nyanlända ungdomar som fått
uppehållstillstånd, ungdomar med olika funktionsvariationer och ungdomar som tappat hopp
om att få ett lönearbete. Identifiera, stötta och samarbeta med människor och lokala nätverk
runt ungdomar som redan påbörjat eller kommer att hjälpa ungdomarna att söka jobb.
§ 3 Säte
Föreningen har sitt säte i Göteborg men verkar över hela Sverige.
§ 4 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är 1/1 - 31/12.
§5 Medlemskap
Medlem är enskild eller juridisk person som betalat medlemsavgift fastställd av årsmötet. Ett
medlemskap en röst på årsmötet.
§6 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas senast den 30 april
varje år. Kallelse till årsmötet samt årsmöteshandlingar skall finnas tillgänglig för alla
medlemmar minst en månad i förväg. Röstberättigad vid årsmötet är medlem som betalt
medlemsavgift senast 31/12.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas
1. Mötets öppnas
2. Fastställande av vilka som får rösta på årsmötet
3. Fråga om kallelse till årsmötet delgetts alla medlemmar i tid
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

6. Val av två som ska justerare årsmötesprotkollet
7. Val av två rösträknare
8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställa balansräkningen
11. Styrelsens ansvarsfrihet
12. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen
14. Beslut om medlemsavgift
13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för två år
14. Val av ordförande för två år
15. Val av kassör för två år
15. Val av tre styrelseledamöter för två år och tre styrelseledamöter på ett år
16. Val av en revisor och en revisorssuppleant
15. Val av två ledamöter till valberedning
16. Mötet avslutas
§7 Styrelsen
Styrelsen uppdrag är att leda föreningens löpande verksamhet och förvalta dess tillgångar.
Styrelsen kan utse ett arbetsutskott med uppgift att bereda och verkställa styrelsens beslut
samt fatta beslut i brådskande ärenden.
§ 8 Motioner
Motioner skall vara styrelsen tillhanda före december månads utgång.
§9 Firmatecknare
Föreningen tecknas av styrelsen eller den/de som styrelsen därtill utser och alltid två i
förening.
§10 Valberedning
Valberedningens uppdrag är att efterfråga nomineringar och förbereda förslag till samtliga
val på årsmötet
§11 Stadgeändring
Ändring av stadgarna kräver två årsmötesbeslut. Minst ett av besluten ska tas på ett
ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna skall skickas ut med kallelsen till
årsmötet. För att stadgeändring skall ske fordras minst två tredjedels (2/3) majoritet.
§12 Extra årsmöte
Ordförande skall kalla till extra årsmöte inom 2 månader om styrelsen eller minst hälften av
alla medlemmar efterfrågar ett extra årsmöte gällande en specifik fråga.
§13 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen kräver två tredjedels (2/3) majoritet vid två på varandra
följande årsmöten, varvid ett skall vara ett ordinarie årsmöte. Vid upplösning tillfaller
föreningens tillgångar, efter reglering av eventuella skulder, liknande verksamhet som
beslutas om vid årsmötet.
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§14 Uteslutning
1. Styrelsen har rätt att föreslå uteslutning av medlem som allvarligt och påtagligt motverkar
föreningens ändamål.
2. Styrelsen har rätt att föreslå uteslutning av medlem som allvarligt och påtagligt bryter mot
föreningens etiska riktlinjer.
3. Fråga om uteslutning ska föregås av en dialog med den berörde medlemmen. Där ska
medlemmen få ta del av de omständigheter som föranlett dialogen. I beslutet ska skälen för
åtgärden redovisas. Beslutet ska skriftligen meddelas den berörde inom en vecka efter
beslutet.Besluten fattas av styrelsen och träder i kraft med omedelbar verkan.
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