STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GREENPEACE NORDEN
Den ideella föreningen Greenpeace Norden (GPN) skall deltaga i den internationella Greenpeace
organisationen och det internationella medlemsskapet innebär att rösträttigheter och andra rättigheter samt
förpliktelser beslutas av “Stichting Greenpeace Council”, det internationella styrande organet för Greenpeace.
1. NAMN
Föreningens namn skall vara “Greenpeace Norden”.
2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Greenpeace är en internationell miljöorganisation, som använder fredliga konfrontationer för att belysa globala
miljöproblem samt driva fram lösningar som leder till en värld i fred och ekologisk balans. Det är för föreningen
tillåtet att mottaga avgifter, gåvor och donationer. Föreningen mottager inte finansiellt stöd från företag,
regeringar eller andra politiska institutioner. Föreningens tillgångar får endast användas för ovan nämnda
ändamål.
3. GIVARE
En givare är en person som har givit minst ett bidrag till GPN inom den senaste tolvmånadersperioden eller en
person som har uppmärksammat GPN i sitt testamente. Samtliga givare får regelbundet information om
GPN:s arbete förutsatt att givaren har angett korrekt adress, e-post eller övrig kontaktinformation. Samtliga
givare har rätt att kontakta GPN om de önskar ytterligare information. GPN tar inte emot gåvor som kan
äventyra GPN:s oberoende, syfte, mål eller integritet och därför förbehåller sig GPN rätten att vägra en gåva.
4. RÖSTANDE MEDLEMMAR
Antalet röstande medlemmar i föreningen skall uppgå till högst 20 stycken. Endast fysiska personer utses till
medlemmar.
Styrelseledamöter, generalsekreterare och personal kan inte vara röstande medlemmar i föreningen.
Röstande medlemmar kan uteslutas från föreningen om de inte fullbordar sina åtaganden eller om de agerar
motstridigt med föreningens ändamål eller verksamhet. Uteslutning av föreningens röstande medlemmar
beslutas genom en omröstning på minst tre fjärdedelar (3/4) av det totala medlemsantalet.
Röstande medlemmar kan inte rösta på sig själva.
Om föreningen har mindre än sex (6) medlemmar, kan GPN eller “Greenpeace International” utse
medlemmar.
På de röstande medlemmarnas årsstämma väljs röstande medlemmar. De väljs för en period på tre (3) år,
varav en tredjedel (1/3) av dem väljs vart tredje (3:e) år. När röstande medlemmar väljs måste två tredjedelar
(2/3) av det totala medlemsantalet stödja valet.
Föreningens röstande medlemmar skall väljas så att hälften av dem är personal på Greenpeace, utöver
Greenpeace Norden, och att hälften av dem inte är anställda av något Greenpeace kontor alls. Undantag från
denna regel kan fattas av “Stichting Greenpeace Council”. Jämn könsfördelning skall eftersträvas.
5. ÅRSSTÄMMA
Röstande medlemmar träffas årligen för att besluta om fastställelse för verksamhetsberättelsen och för att

välja styrelseledamöter. Årsstämman sammankallas och organiseras av styrelsen.
Årsstämman skall hållas innan slutet av maj varje år. Styrelsen skall sända ut en skriftlig kallelse till alla
röstande medlemmar senast fyra (4) veckor innan årsstämman. Övriga handlingar till årsmötet skall sändas till
de röstande medlemmarna senast två (2) veckor innan årsstämman.
Motion från röstande medlem skall ges skriftligen och mottagas av styrelsen senast tre (3) veckor innan
årsstämman. Frågor som väckts på årsstämman kan läggas till på dagordningen om minst två tredjedelar (2/3)
av de röstande medlemmarna så önskar.
Styrelseledamöter har rätt att delta och yttra sig vid årsstämman. Styrelsen eller enskilda medlemmar har
rätten att, vid medhåll av två tredjedels (2/3) majoritet, bjuda in valfria personer att delta och yttra sig vid
stämman eller delar av stämman.
En röstande medlem som är förhindrad att delta på årsstämman kan utse annan röstande medlem som
ställföreträdande.
Fullmakter skall skrivas på svenska eller engelska och verifieras av två personer, vilket kan göras via e-post.
Fullmakten skall uppge att givaren av fullmakten ger ställföreträdanden obegränsad rätt att representera
henne/honom i alla ärenden som rör årsstämman. Varje röstande medlem som är närvarande vid årsstämman
kan totalt inneha två fullmakter.
Ett kvorum nås när två tredjedelar (2/3) av alla röstande medlemmar närvarar, personligen eller genom
ställföreträdare.
Om inget kvorum nås, skall en extra stämma hållas inom fyra (4) veckor efter årsstämman, och kommer då
oavsett antal röstande medlemmar, som närvarar eller är representerade genom ställföreträdande, att utgöra
ett kvorum.
På årsstämman räknas alla beslut som enhälliga om ingen yrkar på omröstning. Om en eller fler röstande
medlemmar yrkar på omröstning, skall beslut ske genom enkel majoritet om inte annat uppgetts i stadgarna.
Lika röstetal räknas inte som enkel majoritet, och en sådan omröstning kan inte godkännas.
Slutna omröstningar kan förekomma om minst hälften (½) av de röstberättigade så begär.
Årsstämmans beslut, samt röstetal i specifika frågor skall protokollföras tillsammans med tid och plats för
årsstämman liksom namnen på de röstande medlemmarna som är närvarande eller representerade genom
ställföreträdande.
Protokollet skall undertecknas av årsstämmans sekreterare, ordförande och två av de röstande medlemmarna
utsedda av årsstämman att justera protokollet.
Årsstämman skall behandla följande dagordning i nedanstående ordning:
●
●
●
●
●
●
●

Mötets öppnande av styrelseordföranden
Upprättandet av en närvarolista på röstande medlemmar, personligen närvarande eller genom
ställföreträdare
Val av ordförande för årsstämman
Val av sekreterare samt två justeringsmän för årsstämman
Beslut om övriga personer närvarande vid årsstämman
Beslut om stämman utlysts behörigt
Godkännande av dagordning

●
●
●
●
●
●

Godkännande av verksamhetsberättelsen från styrelsen, inkomst och balansräkning tillsammans med
revisionsberättelsen för det senaste året
Beslut om förfogande av överskott/underskott.
Beslut om eventuell ansvarsfrihet och ersättning för styrelsen
Val av revisor för nästa år samt beslut om revisorns arvode
Förslag från styrelsen eller förslag från röstande medlemmar
Val av styrelseledamöter, röstande medlemmar samt utnämnandet av valberedning

6. EXTRA STÄMMA
En extra stämma skall sammankallas av styrelseledamöterna eller när minst en tredjedel (1/3) av de
röstberättigande medlemmarna finner skäl därtill. En skriftlig kallelse som anger anledningen till stämman skall
tillställas samtliga röstberättigande medlemmar inom två (2) veckor efter begärandet. Den extra stämman skall
äga rum senast fyra (4) veckor efter det att styrelsen mottagit förfrågan.
Beslut som fattas på en extra stämma kan fattas skriftligen (e-mail, post) om en tredjedel (1/3) av de
röstberättigande medlemmarna beslutar att göra så.
7. FÖRENINGENS RÄKENSKAPER
Styrelsens ekonomiska förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en auktoriserad
revisor.
Föreningens räkenskaper avslutas per 31 december varje år. Styrelsens verksamhetsberättelse skall ställas till
revisorns förfogande senast 15 mars. Revisorn skall senast den 1 april leverera den slutliga
revisionsberättelsen.
8. FÖRENINGENS LEDARSKAP
8.1 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av fem till sju (5-7) ledamöter.
Styrelsen utgör föreningens verkställande organ. Styrelsen är ansvariga för förvaltning och ledarskap gällande
föreningens angelägenheter. Mellan stämmorna skall styrelsen vara föreningens beslutande organ.
Styrelsen och styrelseordförande väljs av de röstande medlemmarna vid årsstämman för en period på tre (3)
år. En tredjedel (1/3) av styrelseledamöterna skall väljas på årsstämman. För att förespråka regelbundenhet i
styrelsearbetet, kan årsstämman komma att välja en styrelseledamot på en kortare period än tre (3) år.
En styrelseledamot kan omväljas för att sitta i styrelsen i högst nio (9) på varandra följande år. Endast om en
nuvarande styrelseledamot väljs till styrelseordförande kan hen väljas in i ytterligare maximalt sex (6) år. Efter
att inte ha suttit i styrelsen under en period av minst tre (3) år kan en tidigare styrelsemedlem åter väljas in till
styrelsen enligt ovan angivna kriterier. Kriterierna för valet av styrelseledamöterna skall följa de gällande
riktlinjerna överenskomna med “Stichting Greenpeace Council”.
Styrelsen träffas när ordföranden finner skäl därtill, eller när minst tre (3) styrelseledamöter så begär. Det skall
vara minst tre (3) möten per år.
Styrelsen är beslutför när minst hälften (½) av ledamöterna är närvarande. Beslut inom styrelsen skall ske
öppet samt fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal fäller ordföranden avgörandet.

Styrelseledamöterna är berättigade till ersättning för sitt arbete och för kostnader och utgifter enligt de
gällande riktlinjerna för “Greenpeace International”. Arvodet får dock aldrig påverka styrelseledamöternas
oberoende.
Protokollen från styrelsemötena skall signeras av styrelsesekreteraren, ordföranden samt ytterligare en
styrelseledamot.
Årsstämman för röstande medlemmar eller en extra stämma kan besluta om att utesluta någon
styrelseledamot. Uteslutandet av en styrelseledamot kräver att tre fjärdedelar (3/4) av de röstberättigade
biträder förslaget.
Styrelsen skall:
●
●
●
●
●
●
●
●

Tillsätta och entlediga Generalsekreteraren. Detta skall ske i samråd med “Greenpeace International”
Verkställa de beslut som fattas på årsstämman
Upprätthålla en fullständig förteckning över föreningens medlemmar, som skall gälla som röstlängd vid
årsstämma
Till årsstämma avge verksamhetsberättelse för det senaste avslutande räkenskapsåret och andra
handlingar relaterade till årsstämmorna
Skydda namnet Greenpeace och andra upphovsrätter och immateriella rättigheter gällande föreningen
Lämna föreningens stadgar för godkännande till “Stichting Greenpeace Council”
Tillse att verksamheten drivs i enlighet med stadgarna samt att föreningen följer riktlinjerna från “Stichting
Greenpeace Council”
Överlämna årsstämmans beslut till “Stichting Greenpeace Council”

I styrelsen ingår ordföranden och vice ordförande. Utöver ordföranden, som utses av årsstämman,
konstituerar styrelsen sig själv.
Föreningens firmatecknare skall vara styrelseordföranden.
Styrelseordföranden kan utse generalsekreteraren och andra funktionärer som firmatecknare.
8.2 Generalsekreteraren
Generalsekreteraren skall ansvara för de fortlöpande aktiviteterna hos föreningen enligt de riktlinjer som
framförts av styrelsen.
När ingen generalsekreterare är utsedd, skall styrelseordförande eller annan person utsedd av
styrelseordförande ansvara för föreningens verksamhet.
Generalsekreterarens ansvar skall inte inkludera åtgärder, som med tanke på föreningens mål och
omständigheter, är av ovanlig natur eller av stor betydelse. Sådana beslut skall fattas av styrelsen.
Där styrelsens beslut icke kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för verksamhetens gång, kan dock
generalsekreteraren även vidtaga sådan åtgärd, men skall så snart det kan ske, underrätta styrelsen för
godkännande.
9. VALBEREDNING
Valberedningen skall för årsstämman presentera förslag till styrelse och röstande medlemmar på årsstämman.
Valberedningen skall bestå av fyra (4) personer av vilka tre (3) personer skall vara röstande medlemmar och

en (1) person skall vara medlem i styrelsen.
10. KOMPENSATION
Om det är berättigat, skall styrelsen, generalsekreteraren, eller annan person som agerar på uppdrag av
föreningen, kompenseras om man hållits ansvarig för en handling eller försummelse genom att fullborda
föreningens åtaganden i enlighet med stadgarna eller beslut tagna i enlighet med stadgarna.
Beslut om av sådan kompensation till en styrelseledamot skall fattas vid årsstämman.
11. FÖRÄNDRINGAR AV STADGAR
Ändring av föreningens stadgar kan ske genom att röstande medlemmar lämnar förslag till styrelsen senast tre
(3) veckor innan årsstämman och kan börja gälla efter att ett beslut av årsstämman med tvåtredjedels (2/3)
majoritet av det totala antalet röstande medlemmar.
Om ett beslut tas för att ändra stadgarna skall de godkännas av “Stichting Greenpeace Council” och är
bindande från den dag de godkänner stadgeändringen.
12. INTERNATIONELLT MEDLEMSSKAP
Föreningen har fått licens av “Stichting Greenpeace Council”, det internationella styrande organet för
Greenpeace.
Föreningen erkänner äganderätten för “Stichting Greenpeace Council” av namnet och märket Greenpeace.
Föreningen ger “Stichting Greenpeace Council” rätten att:
●
●
●
●

Godkänna föreningens budget
Godkänna föreningens kampanjer
Godkänna föreningens stadgar
Utesluta föreningen från “Stichting Greenpeace Council”

13. FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Om föreningen upplöses skall tillgångarna överföras till “Stiching Greenpeace Council”.

Den ovanstående versionen av stadgarna godkändes på årsmötet den 21a april 2007 och har uppdaterats på
årsstämmorna 2017 och 2018.

