STADGAR FÖR
Föreningen IDEELL ARENA
Antagna vid årsmöte den 12 april 2018, med ikraftträdande den 12 april 2018
Föreningen har sitt ursprung i det enkla bolaget Ideell Arena, bildat 1998 som ett nätverk/partnerskap, och
ombildad till ideell förening den 12 april 2018.
Organisationsnummer 802517-0443.
1 § Utgångspunkter och syfte
Utgångspunkter för samverkan i Ideell Arena är:
• En stark och levande ideell sektor bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle.
• För att leda och styra en stark och levande ideell sektor behövs ständig utveckling och användning
av ny kunskap.
• Ideell Arena möjliggör utveckling, spridning och användning av kunskap genom partnerskap och
samarbete.
• Ideell Arena ska bedrivas och finansieras på ett sådant sätt att dess oberoende icke kan ifrågasättas.
Ideell Arena har till syfte att:
• Initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för ledande förtroendevalda och tjänstemän
inom den ideella sektorn för att stärka dess ledarskap.
• Främja kunskapsutvecklingen kring den ideella sektorn och dess ledarskap genom att initiera
forsknings- och utvecklingsprojekt och verka för ett ökat samarbete mellan forskare, universitet,
högskolor, folkbildning och de ideella organisationerna.
• Utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan ledande förtroendevalda och tjänstemän inom
ideell sektor.
Samarbetet i Ideell Arena bygger på ett gemensamt ansvarstagande för utvecklingsarbetet och en avsikt
att genom deltagande dela med sig av sina erfarenheter i programaktiviteterna.
2 § Sammansättning - partners
Ideell Arena består av de organisationer (partners) som fått medlemskap enligt 8 §.
3 § Beslutande organ
Ideell Arenas beslutande organ är partnerskapsmöte, extra partnerskapsmöte och styrgruppen.
4 § Firmateckning
Ideell Arenas firma tecknas av styrgruppen.
Styrgruppen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrgruppsledamöter gemensamt eller till en
eller flera särskilt utsedda personer.
Den som genom delegation fått fullmakt att företräda Ideell Arena ska återrapportera till styrgruppen.
5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Ideell Arenas verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.
6 § Stadgeändring
För ändring av stadgarna krävs beslut av partnerskapsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
7 § Upplösning av Ideell Arena
För upplösning av Ideell Arena krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra
följande partnerskapsmöten, hållna med minst sex månaders mellanrum.
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I beslut om upplösning av Ideell Arena ska anges dels att dess tillgångar ska användas till ett ändamål
som främjar utvecklingen av ledarskapet inom den ideella sektorn, dels var den upplösta föreningens
handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.
Ideell Arenas partners
8 § Medlemskap/partnerskap
Riksorganisationer som har ett ideellt samhällsnyttigt syfte med sin verksamhet, och som ställer sig
bakom Ideell Arenas utgångspunkter och syfte enligt 1 §, får efter skriftlig ansökan upptas som partner i
Ideell Arena. I första hand ska riksorganisation vara partner. I det fall riksorganisation väljer att stå
utanför partnerskapet har regional eller lokal del av riksorganisationen rätt att vara partner. Lokala och
regionala organisationer som saknar riksorganisation äger rätt att gå in som partner. Riksförbund som
tillhör en konfederation har rätt att ansöka om partnerskap.
Ansökan prövas och beslutas av styrgruppen. Partner erlägger årsavgift i enlighet med partnerskapsmötets
beslut
Ansökan får avslås endast om det kan antas att vederbörande organisation kommer att motarbeta Ideell
Arenas ändamål eller intressen eller i övrigt underlåta att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar. Om
ansökan avslås av styrgruppen får organisationen begära att beslutet omprövas av partnerskapsmöte.
9 § Medlemskapets/partnerskapets upphörande
Organisation, som önskar utträda ur Ideell Arena, ska skriftligen anmäla detta till styrgruppen.
Partnerskapet upphör i sådant fall vid utgången av det löpande verksamhetsåret, dock tidigast fyra
månader efter datum för begäran om utträde.
Har organisation inte betalat föreskrivna avgifter, bestämmer styrgruppen om de ska betalas eller inte.
Utan att fråga om utträde föreligger får organisation uteslutas om den – trots påminnelser – underlåter att
följa vad som föreskrivs i dessa stadgar, eller har motarbetat föreningens ändamål, eller skadat Ideell
Arenas intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän organisationen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av
styrgruppen angiven tid (dock minst 14 dagar). I beslutet om uteslutning ska skälen som ligger till grund
för uteslutningen redovisas.
Beslut om uteslutning fattas av styrgruppen, och kan efter framställan omprövas av partnerskapsmötet.
10 § Partners rättigheter och skyldigheter
Medlem/partner
1. har genom utsedda företrädare rätt att delta i sammankomster som anordnas för partners,
2. har rätt till information om Ideell Arenas angelägenheter,
3. ska årligen betala den årsavgift som fastställts av partnerskapsmötet (avgiftens storlek är beroende av
de olika organisationernas årsomsättning),
4. ska följa Ideell Arenas stadgar samt fastslagna beslut som binder organisationerna.

Partnerskapsmöte
11 § Tidpunkt och kallelse
Partnerskapsmöte, som är Ideell Arenas högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av april
månad på tid och plats som styrgruppen bestämmer.
Styrgruppen ska senast två månader före mötet, med angivande av tid och plats, kalla till
partnerskapsmöte genom skriftligt meddelande till organisationerna.
Härefter ska styrgruppen, senast tre veckor före mötet, på Ideell Arenas hemsida offentliggöra förslag till
föredragningslista för mötet, underlag för röstlängden, verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut,
revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrgruppens förslag och inkomna
motioner till mötet, med styrgruppens yttrande.
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12 § Förslag till ärenden att behandlas av partnerskapsmöte
Partner och styrgruppen får lämna förslag att behandlas av partnerskapsmötet. Förslag från partner
(motion) ska vara styrgruppen tillhanda senast den 1 januari.
Styrgruppen ska skriftligen yttra sig över motionerna.
13 § Sammansättning och beslutförhet
Partnerskapsmöte består av utsedda ombud för partnerorganisationerna. Partner har rätt att utse suppleant
för ombud.
Ombud får endast företräda en partner och får inte vara ledamot av Ideell Arenas styrgrupp.
Partnerskapsmöte är beslutfört med närvarande befullmäktigade ombud.
14 § Rösträtt
Varje partner som har betalat förfallna årsavgifter har en (1) röst på partnerskapsmöte. Ombud, och
utsedda suppleanter, ska medföra fullmakt som styrker behörigheten att utöva rösträtten.
15 § Yttrande- och förslagsrätt
Yttrande- och förslagsrätt vid partnerskapsmöte har ombuden och styrgruppens ledamöter.
Nomineringskommitténs ordförande och övriga ledamöter har rätt att yttra sig i de ärenden
nomineringskommittén berett.
Revisorerna har yttranderätt i ärenden de berett.
Med partnerskapsmötets samtycke har även annan yttranderätt.
16 § Ärenden vid partnerskapsmöte
Partnerskapsmötets förhandlingar öppnas av Ideell Arenas ordförande eller vid förhinder för hen av vice
ordföranden eller annan ledamot av styrgruppen.
Vid partnerskapsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav styrgruppen upprättade röstlängden.
Val av mötesordförande.
Val av protokollssekreterare.
Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.
Val av rösträknare.
Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 11 § föreskriver.
Fastställande av föredragningslista för mötet.

8.
9.
10.

Styrgruppens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut.
Revisorernas berättelser.
Fråga om ansvarsfrihet.

11.
12.
13.

Styrgruppens förslag samt inkomna motioner.
Styrgruppens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.
Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår.

14.
15.
16.
17.

Val av Ideell Arenas ordförande, tillika styrgruppens ordförande för en tid av ett år.
Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrgrupp och nomineringskommitté.
Val av halva antalet övriga styrgruppsledamöter för en tid av två år.
Beslut om att på ett år utse en auktoriserad revisor med personlig ersättare eller ett revisionsbolag,
med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning enligt 24 §.
Val av ordförande (på ett år) och halva antalet övriga ledamöter (på två år) i
nomineringskommittén.

18.

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för Ideell Arena eller dess medlems/partnerorganisationer får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.
17 § Valbarhet
Valbar är varje person som är representant för en till Ideell Arena ansluten organisation.
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Ledamot får ingå i samma organ, valt av partnerskapsmöte, under sammanlagt högst tolv år.
Ledamot av styrgruppen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant, eller till ledamot i
nomineringskommittén.
Arbetstagare hos Ideell Arena får inte väljas till ledamot av styrgruppen eller nomineringskommittén.
18 § Extra partnerskapsmöte
Styrgruppen får kalla till extra partnerskapsmöte.
Styrgruppen är skyldig att kalla till extra möte när en revisor eller minst en femtedel av de röstberättigade
organisationerna begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrgruppen mottagit en begäran om extra möte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas
inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista och övriga möteshandlingar
för det extra mötet ska skriftligen tillställas organisationerna senast sju dagar före mötet, och inom samma
tid hållas tillgängliga på Ideell Arenas hemsida.
Underlåter styrgruppen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i
enlighet med föregående stycke.
Vid extra partnerskapsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
19 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 6 § och 7 § nämnda fallen, som kräver kvalificerad majoritet, avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet är antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet
röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna
röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det ska dock val ske slutet.
Vid omröstning som gäller val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Vid omröstning för beslut i andra frågor än val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
mötesordföranden, om ordföranden är röstberättigad.
20 § Ikraftträdande
Beslut fattade av partnerskapsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat beslutats.

Nomineringskommitté
21 § Sammansättning m.m.
Nomineringskommittén består av ordförande samt 2, 4 eller 6 övriga ledamöter valda av
partnerskapsmötet. Antalet övriga ledamöter ska vara jämt fördelade mellan könen.
Nomineringskommittén kan inom sig utse vice ordförande samt tillsätta sekreterare.
Nomineringskommittén ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer.
22 § Åligganden
Nomineringskommittén ska bereda valen inför partnerskapsmöte och ska i detta arbete fortlöpande följa
styrgruppens, och revisorernas arbete.
I nomineringskommitténs uppdrag ingår att
•

senast fyra månader före partnerskapsmötet fråga dem vilkas mandattid utgår om de önskar
kandidera för kommande mandatperiod,
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•

senast tre månader före partnerskapsmötet, meddela medlems-/partnerorganisationerna vilka som
står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt omval samt begära in förslag på
kandidater, och

•

senast tre veckor före partnerskapsmötet skriftligen meddela organisationerna sitt förslag
beträffande varje val som beretts enligt 16 § samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som
föreslagits till nomineringskommittén.

De som ingår i nomineringskommittén får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom
om.
Nomineringskommittén beslut ska protokollföras och efter årsmötet ska protokollet överlämnas till
styrgruppen.
23 § Förslag och nominering
Medlems-/partnerorganisation har rätt att, senast den 1 januari, till nomineringskommittén lämna förslag
på personer för beredning av valen enligt 16 §.
Kandidatnomineringen vid årsmötet inleds med att nomineringskommittén meddelar sitt förslag till
nominering beträffande varje val, och att ombud därefter har rätt att nominera. Ombud har rätt att
nominera personer även utöver dem som föreslagits till nomineringskommittén.

Revisorer och revision
24 § Revision
Ideell Arenas räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av utsedd auktoriserad revisor eller utsett
revisionsbolag.
Ansvarig revisor har rätt att fortlöpande ta del av Ideell Arenas räkenskaper, partnerskapsmötes- och
styrgruppsprotokoll och övriga handlingar.
Ideell Arenas räkenskaper ska vara revisor tillhanda senast två månader före årsmötet.
Ansvarig revisor ska, senast en månad före årsmötet, till styrgruppen överlämna sin revisionsberättelse.

Styrgruppen
25 § Sammansättning
Ideell Arenas styrgrupp består av ordförande samt 6, 8 eller 10 övriga ledamöter valda av årsmötet.
Styrgruppen kan inom sig utse vice ordförande och ev övriga befattningshavare samt tillsätter sekreterare.
Styrgruppen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrgruppen.
26 § Styrgruppens åligganden
Styrgruppen är Ideell Arenas beslutande organ när partnerskapsmöte inte är samlat.
Det åligger styrgruppen särskilt att
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

bedriva verksamhet i enlighet med dessa stadgar och partnerskapsmötets beslut,
se till att Ideell Arena följer gällande lagar och bindande regler,
verkställa beslut fattade av partnerskapsmöte,
ansvara för och förvalta Ideell Arenas medel,
förbereda partnerskapsmöte,
upprätta underlag för röstlängd att gälla under verksamhetsåret,
tillställa revisorer räkenskaper m.m enligt 24 §,
föra protokoll samt årligen upprätta årsredovisning/årsbokslut,
årligen anordna och kalla till ett idémöte för samtliga medlems-/partnerorganisationer,
anställa Ideell Arenas högsta tjänsteman (verksamhetschef),
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11. årligen fastställa arbetsordning och delegationsordning, samt
12. i övrigt sköta löpande ärenden och fullgöra de skyldigheter som enligt dessa stadgar ankommer på
styrgruppen.
27 § Kallelse, beslutförhet och omröstning
Styrgruppen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till
sammanträde då minst fyra ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de
som gjort framställningen kalla till sammanträde.
Styrgruppen är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrgruppens samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
Ordförande får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid
sammanträde genom ljud- eller bildöverföring.
28 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrgruppen får överlåta viss beslutanderätt till kommitté, annat organ, anställd eller annan person.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regelbundet underrätta
styrgruppen om detta.
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