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§ 1

NAMN

Föreningens namn är Realstars ideell förening Sverige (nedan ”Realstars” eller
”föreningen”). Realstars är en ideell förening.
§2

ÄNDAMÅL

Realstars är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, som har till uppgift att verka
för Fair Sex (sex på lika villkor med ömsesidighet och respekt) i samhället och bidra till att
avskaffa sex trafficking i Europa. Vidare har Realstars, genom sin verksamhet, till uppgift
att motverka de allra värsta formerna av övergrepp och brott mot de mänskliga
rättigheterna i syfte att skapa ett bättre samhälle för alla. Realstars arbete grundar sig på
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, EU:s anti-trafficking direktiv
(direktiv 2011/36/EU), och den svenska den sexköpslagen som motverkar efterfrågan.
Realstars har en abolitionistisk inställning till prostitution.
Realstars ändamål är att:
§3

Verka för en värld fri från trafficking och ett jämlikt och jämställt samhälle med
respekt för mänskliga rättigheter.
Förmedla kunskap och skapa engagemang mot sex trafficking hos den enskilde
medborgaren men även hos andra samhällsaktörer.
Skapa opinion och debatt för att bidra till att motverka sex trafficking.
Ta fram underlag, bistå med studier och annat utvecklingsarbete för att kunna
bedriva effektiva kampanjer och opinionsbildning till en bred målgrupp för att
motverka sex trafficking.
Bedriva kampanjer i andra länder i Europa i syfte att motverka sex trafficking och
människohandel.
Bedriva seminarieverksamhet och aktiviteter i syfte att sprida kunskap och
kännedom om Fair Sex, arbetet mot trafficking och de mänskliga rättigheterna.
Samverka och samarbeta med andra samhällsaktörer, organisationer och
forskningsinstitut i syfte att bidra till Realstars målsättningar.
SÄTE

Föreningen har sitt säte i Göteborg.

§4

MEDLEMSKAP

Föreningen är öppen för alla som uppfyller nedanstående kriterier:
-

medlem delar föreningens värdegrund och målsättningar,
medlem sympatiserar med föreningens syfte och ändamål, och verkar för att främja
föreningens agenda för att motverka sex trafficking.

Ansökan om medlemskap görs genom anmälan till styrelsen och erhålls om ovanstående
kriterier är uppfyllda. Medlemskap upphör efter anmälan om utträde. Anmälan om utträde
ställs till styrelsen.
Styrelsen äger rätt utesluta medlem som motverkar föreningens ändamål, stadgar eller vars
kvarstående skulle innebära skada för föreningens verksamhet. Styrelsen beslutar i övriga
frågor om medlemskap.
§5

FÖRENINGENS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR

För att främja Realstars ändamål kan föreningen vara medlem i nationella och
internationella sammanslutningar. Beslut om att ansöka om sådant medlemskap fattas av
styrelsen.
§6

MEDLEMSAVGIFT

Föreningsstämman kan besluta att fysiska och juridiska personer ska erlägga en årlig
medlemsavgift.
§7

ORGANISATION

Föreningens verksamhet utgår från kalenderår. Bokslut och redovisning baseras på
kalenderår. Föreningens verksamhet utövas genom:
A. Föreningsstämma
- föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.
B. Styrelse
- styrelsen kan utse en generalsekreterare som handlägger frågor enligt de riktlinjer
som styrelsen fastställer.
C. Generalsekreterare
- styrelsen kan utse en generalsekreterare som handlägger frågor enligt de riktlinjer
som styrelsen fastställer.
D. Revisorer
- revisorerna har att granska styrelsens förvaltning.
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§8

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Föreningens styrelse ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter och högst nio
suppleanter. Styrelsen väljer inom sig en ordförande. Styrelseledamöter och suppleanter
väljs av föreningsstämman för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande
verksamhetsår. Varje styrelsemedlem väljs för en period om två år.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då en majoritet av
styrelseledamöter så begär. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Som styrelsens beslut
gäller det som biträds av minst hälften av de närvarande ledamöterna, dock minst en
tredjedel av föreningsstyrelsen. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid
styrelsemöte ska föras protokoll, som till riktigheten ska bestyrkas av ordföranden och en
vid mötet vald justeringsperson.
Styrelsen kan inom sig välja ett arbetsutskott. Utskottet ska handlägga de ärenden som
styrelsen delegerar till utskottet.
§9

STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan föreningsstämmorna. Det åligger
styrelsen att:
§ 10

verkställa beslut fattade av föreningsstämman,
besluta i frågor som inte bedöms kräva stämmobeslut,
förvalta föreningens tillgångar,
utse firmatecknare,
årligen avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, vilken ska
ställas till revisorernas förfogande fyra veckor före ordinarie föreningsstämma,
upprätta verksamhetsplan och budget,
yttra sig över till föreningsstämman inkomna motioner.
STYRELSENS BEHÖRIGHET OCH FIRMATECKNARE

Styrelsen handlar å föreningens vägnar gentemot tredje man och företräder föreningen
inför myndigheter. Föreningens firma tecknas, förutom av föreningens styrelse, av den
eller dem som föreningens styrelse utser därtill.
§ 11

FÖRENINGSSTÄMMA

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma ska
hållas årligen före den 1 juni på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse
till ordinarie föreningsstämma ska utsändas till enskild medlem senast 5 veckor före
årsmötet. Senast 5 veckor dagar före ordinarie föreningsstämma ska förutom förslag till
dagordning, verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse,
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motioner med styrelsens förslag till beslut samt valberedningens förslag till ny styrelse
jämte revisorer finnas tillgängliga hos styrelsens ordförande, samt och sådan utsetts, hos
generalsekreteraren.
Om det vid föreningsstämma eller extra föreningsstämma ska behandlas fråga om ändring
av dessa stadgar, ska detta anges i kallelsen. Stadgeändring beslutas om hälften av antalet
röstberättigade förenar sig därom.
Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie föreningsstämma.
Motion ska för att kunna behandlas vid ordinarie föreningsstämma skriftligen inges till
styrelsen senast två månader före mötet.
§ 12

ÄRENDEN VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

val av ordförande för mötet
val av sekreterare för mötet
val av justerare tillika rösträknare
fastställande av röstlängd
fastställande av dagordning
fråga om mötet blivit behörigen utlyst
föredragning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och
balansräkning
8. föredragning av revisionsberättelse
9. fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
10. fråga om styrelsens ansvarsfrihet
11. fastställande av arvoden till revisorer
12. fastställande av medlemsavgifter
13. behandling av inkomna motioner jämte förslag till beslut från styrelsen samt beslut
i anledning härav
14. val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
15. val av revisorer
16. val av valberedning
17. övriga ärenden
§ 13

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner erforderligt eller om revisorerna eller
minst en tredjedel av medlemmarna begär att sådan ska hållas.
Skriftlig kallelse till extra föreningsstämma ska utsändas senast 14 dagar före mötet och
innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas. Extra föreningsstämma kan enbart
besluta i ärenden som angivits i kallelsen.
§ 14

RÖSTRÄTT
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Vid föreningsstämma äger samtliga medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt. Varje
medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning, utom
vid val, då sluten omröstning ska ske om något av de närvarande ombuden begär det.
Ledamot av styrelsen eller suppleant får inte rösta ifråga om beviljande av ansvarsfrihet
eller vid val av revisorer. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt. Till föreningsstämman
ska revisorer och representanter för valberedningen kallas.
§ 15

REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på ordinarie
föreningsstämma för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma en eller två revisorer.
Revisorerna ska beredas tillfälle att fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger
revisorerna att årligen till Föreningens styrelse överlämna revisionsberättelse att
framläggas på ordinarie föreningsstämma.
§ 16

VALBEREDNING

En valberedning med minst två ledamöter ska utses på föreningsstämman. Valbar till
valberedningen är alla medlemmar, enligt § 4, med undantag av styrelsens ledamöter och
suppleanter.
Valberedningen ska förbereda val av mötesordförande, mötessekreterare, styrelse,
revisorer samt suppleanter. Valberedningen ska även redovisa samtliga av medlemmarna
föreslagna kandidater till dessa uppdrag på föreningsstämman.
§ 17

FINANSIERING

Föreningens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, sponsorskap, gåvor, bidrag,
stöd och andra källor såsom intäkter från evenemang eller liknande.
§ 18

ÄNDRING AV STADGAR

Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar väcks antingen genom motion eller
genom förslag till styrelsen och tas in i kallelsen till föreningsstämman. Beslutet ska fattas
vid två på varandra följande föreningsstämmor hållna med minst två månaders mellanrum,
varav det första är ordinarie. För ändring i § 19 fordras dock däri angiven beslutsordning.
§ 19

FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Föreningen kan upplösas endast sedan beslut fattats härom vid två på varandra följande
föreningsstämmor, hållna med minst två månaders mellanrum, varav det första är
ordinarie. För att beslutet ska bli gällande, fordras vid vardera mötet minst två tredjedels
majoritet av de röstande.
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Upplöses föreningen ska, sedan skulderna betalats, styrelsen besluta hur föreningens
tillgångar ska disponeras på sätt som överensstämmer med föreningens ändamål.
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