STADGAR
FÖR
FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD, FARR

6.4 Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid årsmötet skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen senast tre veckor före årsmötesdagen.
6.5 Styrelsens handlingar inför årsmötet skall finnas tillgängliga senast 1 vecka före årsmötet.

§1. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
1.1 FARR är en sammanslutning av enskilda personer, flyktinggrupper och andra lokala grupper.

§7 RÖSTNING VID ÅRSMÖTE ELLER EXTRA MEDLEMSMÖTE

1.2 FARR är partipolitiskt och religiöst obundet.

7.1. Rösträtt äger varje medlem, som erlagt fastställd medlemsavgift avseende föregående år.

1.3. FARR:s uppgift är att som paraplyorganisation verka för att arbetet med stöd och hjälp åt
asylsökande flyktingar bedrivs på ett så ändamålsenligt och effektivt sätt som möjligt. FARR skall
fungera som rådgivande organ till de lokala grupperna och medlemmarna i flyktingrelaterade
frågor. Vid behov ska FARR göra framställningar till eller uppvaktningar hos
migrationsmyndigheterna.

7.2 Varje asylkommitté, flyktinggrupp eller likartad organisation som beviljats medlemskap enligt
2.1, har rätt att representeras på årsmötet av (1) ombud vars rösträtt äger tyngden av två röster.
Ombudet skall styrka sin behörighet med beslut från organisationens årsmöte eller av dem godkänt
organ.
7.3 Individuellt ansluten medlem äger en röst.
7.4 Vid röstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid
personval, då lottning tillämpas. Vid beslut om stadgeändring och om FARR:s upplösning krävs 2/3
majoritet.

1.4 FARR skall verka för att asylrätten respektera fullt ut, och att Sverige slår vakt om de
internationella konventioner, som landet åtagit sig att följa samt att motarbeta tendenser inom
Europa att vilja stänga gränserna för människor som tvingas fly från sina hemländer. I detta arbete
kan FARR samarbeta med nationella och internationella organisationer som arbetar mot samma
mål.
1.5 FARR skall verka för att den svenska asyl- och flyktingpolitiken i sin praktiska tillämpning
präglas av humanitet, solidaritet och rättssäkerhet.

§8 ÄNDRING AV STADGARNA
8.1 Förslag till ändring av stadgar skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.
8.2. Beslut om ändring av stadgar fattas av ordinarie årsmöte.
8.3. Ändringsförslaget skall delges medlemmarna tillsammans med kallelsen till årsmötet.

1.6 FARR skall hålla sig underrättad om vad som händer inom utlänningslagstiftningens område,
nationellt och internationellt, och fortlöpande informera medlemmarna om viktiga nyheter på detta
område.
1.7 FARR skall i förekommande fall göra framställningar och lämna förslag till regering och
riksdag om behövliga ändringar i utlänningslagstiftningen. FARR förutsätts även i det
sammanhanget fungera som remissinstans med möjlighet att påverka utvecklingen både nationellt
och inom EU.

8.4. Tvist om stadgarnas tolkning avgörs av styrelsen.
1.8 FARR skall verka opinionsbildande inom asyl- och flyktingpolitiken.
1.9 FARR äger och utger tidskriften ARTIKEL 14, som en del i informations- och opinionsarbetet.
§ 9. UPPLÖSNING AV FARR
1.10 FARR skall verka för bildandet av nya lokala grupper i skilda delar av landet.
9.1. För upplösning av FARR fordras beslut härom vid två på varandra följande medlemsmöten,
varav ett ordinarie årsmöte.
§2 MEDLEMSKAP
9.2. Vid upplösning av FARR skall tillgångarna tillfalla ändamål som svarar mot FARR:s syften.
2.1. Till medlem kan styrelsen anta flyktinggrupp eller andra lokala grupper, som förklarar sig vilja
följa föreningens stadgar och som erlagt fastställd medlemsavgift.
2.2 Till medlem antas enskild person som förklarar sig vilja följa föreningens stadgar, och som
erlagt fastställd medlemsavgift.
Stadgarna senast justerade vid ordinarie årsmöte 2018-03-18.
2.3 Styrelsen får besluta att medlemsavgift för ny medlem som anmälts efter en viss tidpunkt på året
skall avse även det påföljande året.
2.4. Medlem (grupp eller enskild) får inte uttala sig i FARR:s namn utan styrelsens medgivande.

§3 LOKALA GRUPPER

5.10. Räkenskapsåret är lika med kalenderåret.

Anslutna grupper enligt paragraf 2.1, bör årligen lämna rapporter om sin verksamhet och sina
erfarenheter inför FARR:s årsmöte. Detta kan t.ex. ske genom att verksamhetsberättelse tillsänds
FARR.

5.11. Styrelsen är FARR:s högsta beslutande organ mellan årsmötena. Styrelsen skall, mellan
årsmötena, verkställa årsmötets beslut, utveckla FARR:s verksamhet, ansvara för FARR:s ekonomi
och stödja medlemsgrupperna i deras arbete. Beslut skall så långt möjligt förankras ute i
organisationen.

§ 4. UTESLUTNING

Därutöver åligger det styrelsen att inom sig
utse arbetsutskott
utse firmatecknare
Styrelsen skall vidare:
föra medlemsmatrikel
förmedla information och kontakter mellan styrelsen och medlemmarna.
organisera arbetet på nationell och internationell nivå
förbereda och sammankalla årsmöte
ha ansvar för att tidningen Artikel 14 utkommer i beslutad omfattning, samt beslutar om ansvarig
utgivare samt redaktion

Medlem (enskild person eller medlemsorganisation) som bryter mot FARR:s stadgar eller skadar
FARR eller motverkar FARR:s intressen eller ändamål och inte rättar sig efter skriftlig varning från
styrelsen, kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen efter att medlemmen fått möjlighet
att yttra sig. Styrelsens beslut om uteslutning kan överklagas till årsmötet där medlemmen har rätt
att föra sin talan.
§5. ORGANISATION
5.1. FARR:s säte bestäms vid årsmöte.
5.2. FARR verkar genom
1. ÅRSMÖTET, som är FARR:s högsta beslutande organ
2. EXTRA MEDLEMSMÖTE, som hålles, då styrelsen eller revisorerna finner
sådant erforderligt eller då minst 1/3 av samtliga röstberättigade skriftligen
påfordrar extra medlemsmöte för uppgivet ärendes behandling. Skriftlig
kallelse med dagordning skall ske minst två veckor före det extra
medlemsmötets hållande.
3. STYRELSEN, som består av det antal ordinarie ledamöter och ersättare som
årsmötet beslutar.
4. ARBETSUTSKOTTET, som består av minst tre ledamöter.
5.3. Ordförande väljs av årsmötet. Även v.ordf, sekr och kassör kan utses av årsmötet, annars
konstituerar styrelsen sig själv.
5.4. Styrelsens ordinarie ledamöter väljs för en mandatperiod på två år. Hälften av dessa väljs vid
varje årsmöte.
5.5. Styrelsens ersättare väljs för en mandatperiod på ett år.
5.6. Till ledamot eller suppleant i styrelsen kan endast den som är individuell medlem i FARR
väljas.
5.7. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ordinarie ledamöter är närvarande. Suppleanter
ersätter ordinarie ledamöter som inte närvarar. När suppleanter väljs vid årsmötet framgår också i
vilken ordning dessa ersätter ordinarie ledamöter. Kallelse med dagordning till styrelsemöte skall
ske minst en vecka före mötets hållande.
5.8. Styrelsen äger rätt att adjungera personer utanför styrelsen för visst uppdrag. Den som styrelsen
adjungerar bör vara medlem i FARR.
5.9. FARR:s räkenskaper granskas av två revisorer som utses av årsmötet.

5.12. Arbetsutskottets uppgifter är att verkställa styrelsens beslut, kalla till och förbereda
styrelsemötena samt mellan styrelsemötena fatta beslut i styrelsens ställe. Arbetsutskottets beslut
skall delges styrelsen genom protokoll, senast inför nästa styrelsemöte. Arbetsutskottets beslut skall
omprövas av styrelsen om en ledamot begär detta. Arbetsutskottet är beslutsfört när minst hälften av
utskottets medlemmar är närvarande.
§6 ÅRSMÖTE
6.1 Årsmöte hålls årligen senast den 31 mars.
6.2. Kallelse skall utgå senast 5 veckor före årsmötesdagen, och innehålla information om när och
var medlemmar kan ta del av handlingar inför årsmötet.
6.3. På årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Fråga om årsmötet är rätt utlyst
2. Fastställande av röstlängd och dagordning
3. Val av årsmötesfunktionärer
4. Styrelsens redovisningshandlingar och verksamhetsberättelse för det gångna
året
5. Revisorernas berättelse
6. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
8. Beslut om antalet styrelseledamöter och ersättare
9. Val av styrelsens ordförande
10. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
11. Val av två revisorer och en revisorsersättare
12. Val av valberedning
13. Fastställande av FARR:s säte
14. Fastställande av medlemsavgift
15. Riktlinjer för den kommande verksamheten
16. Ärenden som styrelse har beslutat underställa årsmötets prövning
17. Ärenden som medlem begärt att årsmötet skall behandla
18. Övriga frågor som årsmötet beslutar ta upp till behandling.

