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Dessa stadgar antogs den 25 augusti 2021. 

§ 1. Föreningens namn 

Föreningens namn är Rainbow Refugees Sweden 

§ 2. Föreningens säte 

Föreningen har sitt säte i Stockholm. 

§ 3. Föreningens syfte 

Föreningens verksamhet syftar till att stödja, maktgöra och bygga nätverk för asylsökande och 

flyktingar som flytt på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Föreningen har 

för avsikt att skapa en trygg tillvaro och gemenskap för homosexuella, bisexuella, transpersoner 

samt andra personer med queera uttryck och identiteter (HBTQ) genom mötesplatser, aktiviteter, 

rådgivning och stödverksamhet. Föreningen arbetar för att sprida kunskap om HBTQ-flyktingars 

levnadsvillkor och verklighet och för att stärka HBTQ-flyktingars rättigheter i samhället. Rainbow 

Refugees Sweden är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. 

§ 4. Medlemskap 

Medlemskap i föreningen får den som vill bli medlem, som godkänner föreningens stadgar och som 

betalat eventuell medlemsavgift. 

Medlem som bryter mot bestämmelse i stadgarna, agerar i strid med föreningens 

uppförandekod/värdegrund eller skadar föreningen ska uteslutas ur föreningen. Beslut om 

uteslutning fattas av styrelsen och gäller omedelbart. Styrelsen ska ge den berörda medlemmen 

tillfälle att yttra sig skriftligen eller muntligen innan beslut fattas om uteslutning. Medlem som 

uteslutits får begära att årsmötet överprövar styrelsens beslut. Begäran om överprövning sker 

genom anmälan om det till styrelsen. 

§ 5. Årsmötet 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte ska hållas varje år senast den 31 mars. 

Extra årsmöte hålls efter beslut om det från styrelsen eller på skriftlig begäran från minst en 

tredjedel av medlemmarna. Skriftlig begäran skickas till styrelsen som ska kalla till extra årsmöte. 

Styrelsen ska kalla till årsmöte senast 14 dagar innan årsmötet. Rösträtt, yttranderätt och 

förslagsrätt vid årsmötet har alla närvarande medlemmar som löst medlemskap senast 15 dagar före 

årsmötet. Den avgående styrelsens ledamöter har inte rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet. 

Ledamöter i den tillträdande styrelsen har inte rösträtt i fråga om val av revisorer. 

Vid ordinarie årsmöte ska följande frågor behandlas: 

- Fråga om kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning 

- Fastställande av föredragningslista 

- Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 

- Revisorsberättelse 

- Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

- Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
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- Val av styrelse 

- Val av revisor 

- Medlemmarnas förslag till årsmötet 

- Styrelsens förslag till årsmötet 

- Verksamhetsplan och budget 

- Fastställande av medlemsavgift 

- Val av valberedning 

§ 6. Styrelsen 

Styrelsen leder föreningen mellan årsmötena. Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning 

inklusive redovisning. 

§ 7. Föreningens nedläggning 

Föreningen upphör efter beslut av två tredjedelar av närvarande medlemmar vid ordinarie årsmöte. 

Föreningens medel ska efter sådant beslut användas för att reglera föreningens skulder. Vid årsmöte 

där beslut fattas om nedläggning ska beslut fattas om hur eventuella medel som finns kvar efter att 

skulderna reglerats ska fördelas. 


