Proposition 1

Förslag om nya stadgar

Varför nya stadgar?
På Tamams årsmöte 2018 antogs verksamhetsplanen 2018-2019 där ett av
målen för organisationsutveckling var att ta fram ett förslag på uppdaterade
stadgar till årsmötet 2019. Ur verksamhetsplan 2018-2019, under rubrik
Organisationsutveckling:
“Mål 4 Utveckla stadgarna
Tamam ska ha stadgar som är enkla att förstå och gör Tamam till en inkluderande, rolig
och kreativ organisation där det är enkelt att engagera sig och påverka. Tamam ska
utreda och ta fram förslag på uppdaterade stadgar som på ett bättre sätt uppnår detta
syfte till årsmötet 2019.”

Enligt årsmötets beslut har Riksstyrelsen tillsammans med Office och
medlemmar tagit fram ett förslag till uppdaterade stadgar. I arbetet med att ta
fram ett förslag till uppdaterade stadgar så genomfördes en enkätundersökning
och workshops för att få fram medlemmarnas åsikter. Dessa åsikter har styrt
Riksstyrelsens arbete.

Övergripande förändringar









Medlemmarnas åsikter återspeglas i stadgarna. Detta eftersom
Riksstyrelsen vill att stadgarna ska bygga på vad våra medlemmar tycker.
Därför har vi lagt stort vikt på att våra medlemmar ska vara delaktiga i
framtagande av stadgarna.
Stadgarna har kapitelindelningar med en tydlig följd. Detta för att
göra det så lätt som möjligt att läsa och hitta rätt information.
Språket förenklas. Detta eftersom stadgarna ska vara lättillgängliga och
enkla att förstå för alla Tamams medlemmar, oavsett erfarenhet.
Årsmötet döps om till Vänskapet. Detta eftersom Tamam ska ha en
personlig prägel på sitt årsmöte och detta namn är mer Tamam-igt!
Motionsstopp inför Vänskapet. Detta eftersom Tamams medlemmar
får bättre demokratisk möjlighet att påverka Tamam, även för
medlemmar som inte deltar på Vänskapet.
Att vara medlem i Tamam är gratis. Detta eftersom Tamam ska vara
en inkluderande förening där det inte finns några hinder för att kunna
vara med. Stödmedlemskap med frivillig medlemsavgift är fortfarande
valfritt.

Kortfattat om processen
Det har varit en lång process med många möten. Förslag har diskuterats
utförligt och utifrån olika synvinklar. Riksstyrelsen har haft kontinuerligt kontakt
med Office. Samt:
 Kartläggning av andra föreningars stadgar
 Information under höstlägret
 Påverkansträff för medlemmar
 Enkät om Tamams stadgar för medlemmar
 Input från juriststudent med erfarenhet av föreningsliv
 Skrivarbete, skrivarbete, skrivarbete!
 Proposition om Tamams nya stadgar inför Årsmötet 2019!

Stadgar för Tamam
Föreningens stadgar är antagna 2008, reviderade 2010, 2013.
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1. Föreningen
§ 1 Föreningens ändamål
Tamam är en partipolitiskt- och religiöst obunden förening med frivilligt och
individuellt medlemskap.
Tamam arbetar med och för barn och unga med antirasism, mångfald och
gemenskap efter mottot “Vänskap Utan Gränser”. Tamams arbete utgår från
FN:s barnkonvention och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Tamam skapar sociala mötesplatser dit alla är välkomna för att lära känna nya
vänner och ha möjlighet till en rolig fritid. Tamam arbetar för att stärka ungas
aktörskap och samhällsengagemang. Tamam arbetar för att alla ska kunna ta
lika del av samhället och ha samma möjligheter och rättigheter.
Tamam vill ha ett samhälle där alla behandlas lika efter sina förutsättningar
oavsett kön, sexuell läggning och uttryck, nationalitet, etnicitet, religion,
funktion, socioekonomisk, kulturell eller språklig bakgrund. Tamam vill vara en
del i mötet mellan människor, bryta de normer och gränser som motverkar
Tamams syften och vara en förening som präglas av öppenhet och kärlek.
§ 2 Föreningen
Föreningens namn är Tamam och har sitt huvudkontor i Lund i Skåne län.
Tamam är en nationell ungdomsförening med anslutna lokalföreningar. Varje
lokalförening är en egen juridisk person med egna styrelser och stadgar.
Tamams nationella styrelse kallas Riksstyrelsen.
§ 3 Räkenskapsår
Räkenskapsår är kalenderår.
§ 4 Regler för ändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två (2) på varandra följande
Vänskapet, varav minst ett ordinarie Vänskapet, med minst två tredjedels (2/3)
majoritet vid varje möte. Förslag till ändring av stadgar får ges av medlem,
lokalförening eller Riksstyrelsen.

§ 5 Upplösning av föreningen
För upplösning av förening krävs beslut på två (2) på varandra följande
Vänskapet, varar minst ett ordinarie Vänskapet med minst två tredjedelar (2/3)
majoritet vid varje möte. Eventuellt överblivna medel i samband med en
upplösning tillfaller Individuell Människohjälps verksamhet som riktas mot barn
och ungdomar, alternativt Ensamkommandes Förbund utifrån vad Vänskapet
beslutar.

2. Medlemmar
§ 1 Medlemskap
Alla som står bakom Tamams ändamålsparagraf i kap. 1 § 1 kan bli medlem i
Tamam.






Medlemskap sker genom att bli medlem i en av Tamams lokalföreningar.
Medlemskap gäller per kalenderår, fram till 31:a december samma år.
Medlemskap ger rösträtt på Vänskapet.
Medlemskap ger rätt att delta i aktiviteter för medlemmar.
Medlemskap ger rätt att få information om Tamam och hur Tamam
fungerar som förening.

§ 2 Medlemsavgifter
Att bli medlem i Tamam är gratis. En medlem kan välja att bli stödmedlem och
avgift för stödmedlemskap fastställs av Vänskapet. Det finns ingen skillnad på
dessa typer av medlemskap utöver avgiften.
§ 3 Utträde ur Tamam
Medlem som inte vill fortsätta att vara medlem ska anmäla det till
lokalföreningens styrelse skriftligt. En stödmedlem som inte vill fortsätta vara
medlem i Tamam utträder genom att sluta betala stödmedlemskap.
§ 4 Uteslutning av medlem
Medlem kan uteslutas ur Tamam ifall medlemmen motarbetar, skadar eller
bryter mot Tamams ändamål i kap. 1 § 1.
Beslut om uteslutning fattas av lokalföreningens styrelse eller av Riksstyrelsen
och kan överklagas på nästa Vänskapet. Utesluten medlem har rätt att ta del av
motivering och förklara sig innan beslutet fattas.

3. Vänskapet
§ 1 Vänskapet
Vänskapet är Tamams ordinarie årsmöte och Tamams högsta beslutande organ.
Vänskapet består av personer som är medlemmar i någon av Tamams
lokalföreningar.

§ 2 Tid och plats
Vänskapet hålls årligen, senast den sista maj. Riksstyrelsen beslutar om tid och
plats för Vänskapet.
§ 3 Kallelse
En skriftlig kallelse med anmälan till Vänskapet eller extrainsatt Vänskapet
skickas ut senast trettio (30) dagar innan Vänskapet eller extrainsatt Vänskapet
till medlemmar, valberedning och revisorer. Senast fjorton (14) dagar innan
Vänskapet ska handlingarna finnas tillgängliga för medlemmar. Det ska finnas
information i kallelsen till Vänskapet om hur handlingarna görs tillgängliga.
Handlingarna till Vänskapet ska bestå av följande:
 Dagordning
 Verksamhetsberättelse
 Årsredovisning samt revisionsberättelse
 Förslag från Riksstyrelsen (propositioner)
 Inkomna förslag från medlemmar (motioner)
 Valberedningens förslag till förtroendevalda
§ 4 Ordinarie Vänskapets dagordning
Vid Vänskapet ska följande ärenden behandlas:






















Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två (2) protokolljusterare som också är rösträknare
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av nomineringsstopp
Godkännande av dagordningen
Riksstyrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhets/räkenskapsåret
Riksstyrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret
Revisorns berättelse
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Fastställande av medlemsavgift
Fastställande av budget och verksamhetsplan
Behandling av övriga propositioner
Behandling av motioner
Val av ordförande till Riksstyrelsen
Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter till Riksstyrelsen
Val av valberedning
Val av en eller flera revisorer med minst en auktoriserad revisor samt
suppleanter
Övriga frågor
Mötets avslutande

Andra punkter kan läggas till så länge de inte bryter mot stadgarna.
§ 5 Vänskapets ordning
Vänskapets ordförande leder Vänskapet. Vänskapet protokollförs av
mötessekreteraren. Vänskapets ordförande och mötessekreterare behöver inte
vara medlem i Tamam. Endast ärenden som finns med på förslaget på

dagordningen tas upp på Vänskapet, om inte Vänskapet med tre fjärdedels (3/4)
majoritet beslutar annorlunda. Protokollet justeras av två (2) justerare som
också är rösträknare som valts av Vänskapet. Medlemmarna ska få tillgång till
det justerade protokollet senast två månader efter Vänskapet.
§ 6 Rösträtt
Alla medlemmar som varit medlemmar minst 30 dagar innan Vänskapet har
rösträtt. En som har varit medlem under föregående kalenderår kan
återregistrera sig när som helst innan Vänskapet för att bli röstberättigad. Varje
medlem har en röst, rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.
Antal röstberättigade medlemmar som närvarar vid Vänskapet fastställs genom
röstlängden.
Anställda på Tamam har närvarorätt under Vänskapet, men ingen yttranderätt
eller rösträtt vid beslut trots medlemskap i Tamam.
§ 7 Beslut
Beslut fattas genom enkel majoritet, om stadgarna ej föreskriver annat. Beslut
fattas med bifallsrop eller votering om det begärs. Omröstningen sker öppet,
utom vid val där sluten omröstning har begärts av minst en (1) röstberättigad
medlem, Vänskapets ordförande eller sekreterare. Vid lika antal röster gällande
beslut avgör Tamams ordförande. Vid lika antal röster gällande förtroendeval
sker avgörandet genom lottning.
Ledamot av Riksstyrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för
ansvarsfrihet för Riksstyrelsen, eller vid val av revisor.
§ 8 Motioner
Medlemmar och lokalföreningarnas styrelser har rätt att skicka motioner. En
motion skickas till Riksstyrelsen senast tjugoen (21) dagar innan Vänskapet.
§ 9 Propositioner
Senast 14 dagar innan Vänskapet ska Riksstyrelsens propositioner finnas
tillgängliga för medlemmar.
§ 10 Val
Senast 14 dagar innan Vänskapet ska valberedningens förslag finns tillgängliga
med handlingarna. Förslaget ska innehålla:




En auktoriserad revisor
Riksstyrelsens ledamöter inklusive en ordförande
Valberedning inklusive en ordförande för valberedningen

§ 11 Extrainsatt Vänskapet
Extrainsatt Vänskapet hålls när Riksstyrelsen eller revisorn finner att det är
nödvändigt eller när minst 1/10 av Tamams medlemmar kräver detta genom en
skriftlig begäran till Riksstyrelsen. Det ska framgå i begäran vad extrainsatt
Vänskapet ska handla om. På extrainsatt Vänskapet får endast de ärenden som
angivits i kallelsen behandlas. Kallelse till extrainsatt Vänskapet ska skickas ut
senast sex veckor efter beslut fattas eller begäran inkommit. I övrigt gäller det
som anges i kap. 3 § 1- § 10.

4. Riksstyrelsen
§ 1 Riksstyrelsens uppgifter
Riksstyrelsen är Tamams högsta beslutande- och verkställande organ mellan
Vänskapet eller extrainsatt Vänskapet. Riksstyrelsen leder organisationen i
enlighet med stadgarna och beslut tagna vid tidigare Vänskap eller extrainsatta
Vänskapet. Riksstyrelsen ska också:








Företräda Tamam nationellt
Bevaka Tamams intressen
Lägga fram verksamhetsplan på två (2) år och budget för Tamam inför
Vänskapet
Lägga fram verksamhetsberättelse, årsredovisning och beslutsuppföljning
för Tamam inför Vänskapet
Lämna propositioner till Vänskapet
Verkställa Vänskapets beslut
Ha det yttersta arbetsgivaransvaret

§ 2 Riksstyrelsens sammansättning
Riksstyrelsen består av minst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter, inklusive
ordförande samt max tre (3) suppleanter. Det exakta antalet bestäms av
Vänskapet. Riksstyrelsens konstituerande möte ska hållas ganska snart efter
Vänskapet. Vid konstituerande möte utser Riksstyrelsen inom sig en vice
ordförande och firmatecknare. Avgår ledamot före mandatperiodens slut har
Riksstyrelsen mandat att besluta att suppleant inträder i dennes ställe för tiden
t.o.m. nästa Vänskapet eller extrainsatt Vänskapet.
§ 3 Mandatperiod
Riksstyrelsens ledamöter och suppleanter väljs på ett (1) år, eller från
extrainsatt Vänskapet till nästa ordinarie Vänskapet.
§ 4 Valbarhet till Riksstyrelsen
Valda medlemmar i Riksstyrelsen ska vara medlemmar i Tamam. Valda
medlemmar i Riksstyrelsen kan inte vara personer som är anställda på Tamam.
§ 5 Riksstyrelsens möten
Riksstyrelsen sammanträder när ordförande kallar till möte eller om tre (3)
styrelseledamöter begär det. Riksstyrelsen ska sammanträda minst sex (6)
gånger under en mandatperiod.
Ordförande bestämmer datum och plats för styrelsemöten. Ordförande skickar
kallelse med dagordningen och övriga handlingar senast tre (3) dagar innan
styrelsemöte. Mötesordförande leder mötet utifrån dagordningen och det ska
föras protokoll som sedan ska godkännas av mötets valda justerare.
Riksstyrelsen har rätt att ta beslut om minst fyra (4) ledamöter närvarar under
ett styrelsemöte. Om suppleanter närvarar vid beslut avgör lottning vem av
suppleanterna det är som är beslutsför vid aktuellt styrelsemöte. Som
närvarande räknas fysisk närvaro, telefon eller internetuppkoppling. Utöver
styrelsemöten kan beslut även tas skriftligen via mail. Dessa beslut ska skrivas
in i nästkommande mötesprotokoll.

Beslut fattas med enkel majoritet, en röst per ledamot. Vid lika antal röster
gäller den mening Riksstyrelsens ordförande biträder. Är Riksstyrelsens
ordförande frånvarande på mötet gäller den mening vice ordförande biträder.
Om beslut gäller ordförande eller vice ordförande där dessa inte får delta, avgörs
röstning genom lottning vid lika antal röster. Lottning gäller också vid antal lika
röster vid sluten omröstning.
Suppleanter har närvaro- och yttranderätt på styrelsemöten. Suppleanter har
endast rösträtt när en ordinarie styrelseledamot är frånvarande. Avgår ledamot
före mandattidens utgång inträder av Vänskapet vald suppleant i dennes ställe
för tiden t.o.m. nästa Vänskapet. Suppleanter inträder i ordinarie
styrelseledamots ställe enligt av Vänskapets fastställda turordning.
§ 6 Överlåtelse av beslutanderätten
Riksstyrelsen kan besluta om att överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden
eller i vissa typer av ärenden till arbetsgrupp, medlem eller anställd. Den som
fattat beslut enligt ovan ska informera Riksstyrelsen fortlöpande.
§ 7 Firmatecknare
Riksstyrelsen väljer de två (2) eller tre (3) personer som tecknar Tamams firma
per år. Minst en firmatecknare för Tamam ska vara myndig.

5. Förtroendevalda på Vänskapet
§ 1 Valberedningens uppgifter
Valberedningen ska ta fram förslag på lämpliga personer för de nationella
förtroendeuppdragen och suppleanter. Valberedningen ska föreslå en turordning
för suppleanter som inträder i ordinarie styrelseledamots ställe. Valberedningen
ska ta hänsyn till att Tamam är en nationell ungdomsorganisation och detta bör
återspeglas i valberedningens förslag till Riksstyrelsens poster.
§ 2 Valberedningens sammansättning
Valberedningen består av minst 2 (två) och högst 4 (fyra) valberedare som
internt utser en ordförande.
§ 3 Valberedningens arbetsformer
Valberedningens ordförande bestämmer datum och plats för valberedningens
möten. Ordförande skickar kallelse senast en vecka innan valberedningens möte.
Valberedningen fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röster avgör
ordförande.
§ 4 Revision
Vänskapet väljer revisorer, minst en (1) och högst tre (3), varav minst en (1)
auktoriserad revisor, på en mandatperiod om ett (1) eller två (2) år. Revisorerna
har närvaro- och yttranderätt på Vänskapet och extrainsatt Vänskapet. Revisorer
får inte ha någon annan förtroendepost i Tamam under samma mandatperiod.

6. Lokalföreningar
§ 1 Lokalföreningar
För att en förening ska räknas som lokalförening till Tamam krävs:









Att lokalföreningen är demokratiskt uppbyggd och har egna stadgar.
Att lokalföreningens ändamålsparagraf överensstämmer med Tamams
värdegrund utifrån ändamålsparagrafen i kap. 1 § 1.
Att det står i lokalföreningens stadgar att de är en lokalförening till
Tamam, alternativt att avtal om medlemskap upprättas mellan Tamam
och lokalföreningen.
Att lokalföreningen består av minst fem medlemmar i åldern 6-25 år.
Att Tamams riksstyrelse har godkänt lokalföreningen genom ett skriftligt
beslut och har protokollförts tillhöra Tamam.
Att lokalföreningen inte är ansluten till annan svensk riksorganisation.
Att lokalföreningen heter “Tamam stad/kommun/ort/område”. Annars
krävs undantag från Riksstyrelsen.

§ 2 Lokalförenings utträde ur Tamam
Om en lokalförening önskar lämna Tamam ska lokalföreningens styrelse skicka
en skriftlig begäran till Tamams Riksstyrelse om utträde. Lokalförening som
utträtt ur Tamam får inte längre använda Tamams namn eller logotyp.
§ 3 Uteslutning av lokalföreningar
Lokalförening kan uteslutas om Tamams Riksstyrelse finner att lokalföreningen
inte verkar i enlighet med Tamams ändamålsparagraf i kap. 1 § 1. Lokalförening
får inte uteslutas innan Riksstyrelsen har diskuterat saken med lokalföreningens
styrelse. Beslut om uteslutning får inte ske förrän lokalföreningen har fått
förklara för Riksstyrelsen inom minst trettio (30) dagar. I beslutet ska skälen för
uteslutning redovisas och uteslutning genomföras inom fem (5) dagar.
Lokalförening som utesluts ur Tamam får inte längre använda Tamams namn
eller logotyp.

