Stadgar för föreningen ZASP, Zambian Association for Sustainable Projects
§ 1 Förening
Zambian Association for Sustainable Projects, i fortsättningen förkortad till ZASP, är en
partipolitisk och religiöst obunden biståndsförening.
§ 2 Föreningens ändamål
Ändamålen är:
att initiera och genomföra projekt för landsbygdsutveckling i Zambia
att förbättra levnadsvillkoren för invånarna i projektområdet med huvudsaklig inriktning på
fattigdomsbekämpning genom utbildning.
§ 3 Medlemskap
Medlemmar är organisationer, företag och enskilda personer som arbetar i föreningens syfte och
betalt fastställd medlemsavgift.
§ 4 Finansiering
Föreningens verksamhet skall finansieras genom medlemsavgifter, anslag och frivilliga insatser.
§ 5a Organisation
1. För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Göteborg stad. Föreningens
verksamhetsår överensstämmer med kalenderår.
2. Zasp verkar i Zambia som en internationell organisation enligt bestämmelser i zambisk lag.
De stadgar som då gäller finns i "Stadgar för Zasp som internationell organisation i
Zambia".
§ 6a Årsmötet
1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
2. Varje medlem i föreningen har rösträtt. För att utnyttja sin rösträtt måste man personligen
delta på årsmötet.
3. Årsmötet hålls före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet skall ske senast två veckor
före årsmötet.
4. Motioner till årsmötet skall vara insända senast två veckor före årsmötet om inte styrelsen
fastställer annan tid.
5. Beslut fattas på årsmötet med enkel majoritet.
§ 6b Extra årsmöte
Om revisorn, styrelsen eller 1/3 av medlemmarna i föreningen så kräver ska extra årsmöte hållas.
Kallelse ska ske minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under
det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.
§ 7 Dagordning vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

Stadgar antagna på årsmöte 2015-03-22

1. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två protokolljusterare.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Fastställande av balans- och resultaträkning.
7. Revisionsberättelse.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av årsavgiften för kommande verksamhetsår.
10. Val av ordförande och kassör på ett år.
11. Val av övriga styrelseledamöter på två år och suppleanter på ett år.
12. Val av revisor och revisorssuppleanter.
13. Val av valberedning.
14. Behandling av motioner och styrelsens förslag.
15. Övriga frågor.
§ 8 Styrelsen
1. Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan års- och övriga medlemsmöten och
handhar föreningens löpande verksamhet.
2. Styrelsen består av ordförande, kassör och minst fyra högst åtta övriga ledamöter. Antalet
suppleanter kan vara högst fem.
3. Föreningens firma tecknas av kassören och den eller de som styrelsen utser.
4. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
§ 9 Revisorsgranskning
Revisorns granskning av förvaltning och räkenskaperna omfattande verksamhetsåret skall vara
verkställd och berättelsen avgiven i god tid före årsmötet.
§ 10 Stadgeändring
Beslut om ändring av stadgarna kräver 2/3 majoritet bland närvarande medlemmar vid ett årsmöte.
§ 11 Upplösning
Om föreningen ska upplösas krävs beslut vid två på varandra följande möten varav ett skall vara
årsmöte. Beslut om upplösning skall fattas med 4/5 majoritet vid båda tillfällena.
Om föreningen upphör överförs tillgångarna till i första hand ZASP Zambia, i andra hand till
annan biståndsverksamhet.
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