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Stadgar för Nduguföreningen
§ 1 Syfte
Nduguföreningens syfte är att tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn
Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att alla ska ha verkliga möjligheter till
ett liv utan fattigdom. Arbetet bedrivs främst inom målområdena utbildning, miljövård,
hälso- och sjukvård, vatten och sanitet, samt landsbygdsutveckling. Lokalbefolkningens
behov och rättigheter står i centrum för föreningens insatser. Socioekonomiskt utsatta
grupper prioriteras vid insatserna. Utvecklingsinsatsernas utformning och
genomförande präglas av ömsesidighet mellan Nduguföreningen och lokala aktörer.
Hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet, deltagande och öppenhet ska genomsyra
utvecklingssamarbetet. Nduguföreningen är politiskt och religiöst obunden.
§ 2 Medlemskap
Medlem i Nduguföreningen är den som betalt av årsmötet fastställd medlemsavgift samt
ställer sig bakom föreningens syfte. Person som ännu inte fyllt 20 år tecknar barn- och
ungdomsmedlemskap till reducerad medlemsavgift som fastställs av årsmötet.
Medlemskap tecknas per verksamhetsår.
§ 3 Beslut
Beslut fattas med enkel majoritet, där inget annat anges i stadgarna. Om någon begär
det, ska sluten omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
§ 4 Årsmöte
Nduguföreningens högsta beslutande organ är årsmötet, vilket ska hållas varje
verksamhetsår under mars månad. Årsmötet beslutar i ärenden som behandlats av
styrelsen samt förrättar val. Rätt att rösta och yrka på årsmötet har närvarande medlem
som fyllt 10 år. Samtliga närvarande vid årsmötet har yttranderätt.
Kallelse ska utgå minst en månad före årsmötet. Propositioner till årsmötet ska
sändas till medlemmarna senast en månad före årsmötet. Medlem har motionsrätt.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma: Justering av röstlängd; Fråga om
mötets behöriga utlysande; Fastställande av föredragningslista; Val av
årsmötespresidium; Val av justerare; Framläggande av verksamhetsberättelse;
Framläggande av räkenskapsredogörelse; Framläggande av revisionsberättelse; Fråga
om ansvarsfrihet för styrelsen; Fastställande av medlemsavgifter; Fastställande av
verksamhetsplan och budget; Framläggande av Inriktning för verksamhet och ekonomi;
Behandling av motioner och propositioner; Fastställande av antal ledamöter och
suppleanter i styrelsen; Val av ordförande; Val av vice ordförande; Val av övriga
ordinarie styrelseledamöter; Val av styrelsesuppleanter; Val av två revisorer och
revisorssuppleanter; Val av valberedning.
§ 5 Styrelse
Nduguföreningens verkställande organ är styrelsen, som består av ordförande, vice
ordförande och det antal övriga ledamöter årsmötet fastställer, dock minst tre och högst
nio. För de ordinarie ledamöterna väljs det antal suppleanter årsmötet fastställer.
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Styrelsen väljs för en mandatperiod om ett år. Styrelsen utser, inom eller utom sig,
sekreterare, kassör och firmatecknare. Styrelsen sammankallas av ordföranden eller på
dennes uppdrag. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är
närvarande. Vid behov kan styrelsen adjungera utomstående.
§ 6 Förvaltning
Räkenskaps- och verksamhetsår följer kalenderår. Räkenskapshandlingar och samtliga
protokoll ska finnas tillgängliga för revisorerna senast tre veckor före årsmötet.
Revisionsberättelsen överlämnas till årsmötet via styrelsen senast en vecka före
årsmötet.
§ 7 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen så beslutar eller när minst 1/3 av medlemmarna begär
detta. För extra årsmöte gäller tillämpliga delar av vad som sagts om ordinarie årsmöte.
Extra årsmöte kan endast fatta beslut i de frågor som föranlett mötet.
§ 8 Stadgeändring
För stadgeändring fordras enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie
årsmöten eller ¾ majoritet av antalet avgivna röster vid ett ordinarie årsmöte.
§ 9 Uteslutning
Den medlem som uppenbart motarbetar Nduguföreningens syfte kan uteslutas. Beslut
om uteslutning fattas av årsmötet efter styrelsens beredning.
§ 10 Upplösning
Upplösning av Nduguföreningen kan endast ske om beslut fattas med enkel majoritet
vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Stadgekommentarer
§ 4 Årsmöte
Varje år fastställer årsmötet en verksamhetsplan och en budget för innevarande
räkenskaps- och verksamhetsår, samt framlägger styrelsen en Inriktning för verksamhet
och ekonomi för nästkommande räkenskaps- och verksamhetsår. Verksamhetsplan och
budget för innevarande år sätter precisa mål och innehåller detaljerade beräkningar
medan inriktning för verksamhet och ekonomi för nästkommande år utgör en preliminär
uppskattning och anger en allmän inriktning för det längre perspektivet.
Verksamhetsplan och budget utgör ett årsbundet styrdokument för styrelsen medan
inriktning för verksamhet och ekonomi fungerar som ett redskap för att systematiskt
främja en långsiktig planering och god framförhållning i föreningsarbetet.
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