STADGAR FÖR CHILENSKA RIKSFÖRBUNDET ANTAGNA
DEN 23 APRIL 1983 OCH RATIFICERAD AV
XXII ÅRSMÖTE DEN 22 APRIL 2005 STOCKHOLM
ÄNDRADES AV ÅRSMÖTE DEN 7 SEPTEMBER 2013
Stockholm - Sverige
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§ 1 DEFINITION
a) Organisationens namn är CHILENSKA RIKSFÖRBUNDET, på spanska
FEDERACION NACIONAL CHILENA - SUECIA. Symbolen är den
chilenska nationalblomman "Copihue"
b) Chilenska Riksförbundet är en landsomfattande organisation vars
medlemmar består av såväl enskilda medlemmar som föreningar som
bedriver ideella och frivilliga aktiviteter inom kultur, idrott, konst, bildning,
solidaritet och diverse andra intresse område.
c) Chilenska Riksförbundet är en oberoende organisation fri från politiska
partier, myndigheter, religiösa institutioner eller fackliga organisationer.
d) Chilenska Riksförbundet är en ideell organisation, utan vinstsyfte, som
genom sitt arbete bidrar på bästa sätt till den verksamhet som anslutna
organisationer och enskilda medlemmar bedriver.
e) Chilenska Riksförbundet är en solidarisk organisation som styrs av de
universella principerna: Solidaritet, jämlikhet, demokrati och rättvisa.
f) Chilenska Riksförbundet är ansluten till SIOS, Samarbetsorgan för etniska
organisationer i Sverige.
§ 2 FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL
a) Att representera chilenare som vistas i Sverige och verka för att alla
medlemmar i samhället ska ha tillgång till social trygghet och möjlighet till
en harmonisk utveckling i enlighet med sina egna förutsättningar.
b) Att engagera chilenare i kampen för fred, mot rasism och diskriminering.
c) Att samarbeta med andra ideella organisationer och andra etniska
organisationer samt svenska myndigheter för förverkligandet av förbundets
målsättningar.
d) Att arbeta för att bevara den chilenska kulturen och bidra till dess
vidareutveckling.
e) Att främja demokrati och jämställdhet mellan könen både inom
organisationen och i samhället i övrigt.
f) Att uppmuntra till aktivt engagemang i samhällslivet.
g) Att verka för att barn och ungdomar utvecklas till tvåspråkiga
samhällsindivider.
h) Att verka för att tvåspråkighet betraktas som en merit i samhället.
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i) Att stödja, utveckla och sprida aktiviteter som är till gagn för förbundets
medlemmar och den chilenska kolonin.
j) Att öka kunskaper bland förbundets medlemmar om det svenska samhället,
samt stödja medlemmarna till en lyckad integration i samhället.
k) Att arbeta för jämlikhet, samverkan och beaktande av invandrarnas
rättigheter i det svenska samhället.
l) Att tillvarata chilenarnas intressen i Sverige och bevara deras gemensamma
kulturella, sociala och politiska intressen.
m) Att främja de goda relationerna mellan Chile och Sverige.
n) Att organisera aktiviteter för att förebygga hälso- och sociala problem i den
chilenska kolonin, särskilt drog- och alkohol missbruk och sexuell
överförbara sjukdomar.
o) Att aktivt verka för att väcka intresse hos chilenare för föreningslivet, idrott,
och kultur. Att arbeta för att förstärka chilenska ungdomars identitet.
p) Att arbeta för att alla chilenare, män och kvinnor som bor i utlandet ska ha
rösträtt i enlighet med de krav som fastställts av den nuvarande
konstitutionen.
q) Kämpa för att invandrare ska ha rösträtt i samtliga politiska församlingar i
Sverige.
r) Stödja kampen för att förbjuda rasistiska organisationer.
s) Att arbeta för jämlikhet för alla sexuella grupper.
t)

Vi kämpar för en revidering av den överenskommelsen om social trygghet
som finns mellan Chile och Sverige.

§ 3 MEDLEMSKAP
a) Chilenska riksförbundets föreningar och de enskilda medlemmarna är
förbundets grundläggande beståndsdelar. Föreningarna kan sammansluta sig
i kommunala, regionala eller länsvisa organisationer.
b) Organisationer och personer som ansluter sig till Chilenska Riksförbundet
måste acceptera förbundets ändamål, programförklaring och stadgar.
c) Förutom föreningarna, kan enskilda erhålla medlemskap oberoende av
utbildning, yrke, nationalitet, etnisk tillhörighet, religion eller politiskt
medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas
att vederbörande kommer att motarbeta Chilenska Riksförbundets ändamål
eller intressen.
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d) Organisationer och personer som ansluter sig till Chilenska Riksförbundet
ska betala en årlig medlemsavgift. Medlemsavgiften är obligatorisk och
bestäms vid Årsmöte.
e) Ansökan om inträde till förbundet ska skriftligen ställas till styrelsen.
f) När en förening ansluter sig till förbundet ska samtliga dess medlemmar ingå
i Chilenska Riksförbundet.
g) Förbundsmedlem får inte uteslutas ur förbundet av annan anledning än att
medlemmen har försummat att betala medlemsavgifter till förbundet,
motarbetar förbundets verksamhet, skadar dess intressen, uppträder
osolidariskt mot förbundet, sprider propaganda i uppenbar strid mot
förbundets allmänna grundsatser eller som på annat sätt uppenbart skadar
förbundet och dess verksamhet.
h) Ansökan om utträde ur förbundet ska skriftligen ställas till styrelsen.
i) Medlem har rätt att ta del av de medlemsförmåner som kan finnas, delta i
möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna. Medlem
har rätt till fortlöpande information om förbundets angelägenheter. Medlem
har rätt att väljas till styrelsen.
j) Genom beslut av Årsmöte får en person på förslag av styrelsen utses som
hedersmedlem i förbundet eller hedersledamot i styrelsen. Hedersmedlem
eller hedersledamot ska inte betala årsavgift. Hedersledamot har yttranderätt
i styrelsen och vid Årsmötet.
k) Varje förening ansluten till CHRF betalar för sina medlemmar en avgift som
bestäms vid Årsmöte.
§ 4 Årsmöte.
a) Årsmöte är Chilenska Riksförbundets högsta beslutande organ.
b) Årsmöte hålls varje 2 år senast under september månad. Plats och tid
beslutas av styrelsen.
c) Varje ansluten organisation är berättigad att ha en röst. Organisationer som
har mellan 26 och 50 medlemmar har 2 röster, organisationer som har
mellan 51 till 75 medlemmar har 3 röster, organisationer som har mellan 76100 medlemmar har 4 röster, organisationer som har mellan 101 till 125
medlemmar har 5 röster, organisationer som har mellan 126 till 150
medlemmar har 7 röster och slutligen organisationer som har mer en 151
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medlemmar har 8 röster. Enskilda medlemmar har rätt att välja en
representant var 25 enskilda medlemmar som betalat sina medlemsavgifter.
Den valda representanten ska presentera till årsmöte ett intyg med namn och
underskrift av de 25 enskilda medlemmar som utsett honom/henne till
representant.
d) Styrelsens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt vid Årsmöte. Medlemmar
i valberedning och revisorer har yttranderätt på Årsmöte.
e) Styrelsen skickar kallelsen och verksamhetsberättelsen senast fyra veckor
före Årsmötet.
f) Förslag till arbetsordning och dagordning för Årsmötet ska upprättas av
styrelsen. Motion kan väckas av enskild medlem eller förening och den ska
inlämnas till styrelsen minst 7 dagar före mötet. Förslag kan även väckas av
styrelsen. Ett eventuellt förslag om förbundets upplösning ska presenteras till
styrelsen senast 3 veckor innan årsmötet. Styrelsen har rätt att presentera
motioner.
g) Årsmöte kan utse olika utskott och fastställa arbetsuppgifter för dessa.
Årsmöte beslut och ändringar i program och stadgar träder omedelbart i
kraft, såvida inte mötet beslutar annorlunda. Den nyvalda styrelsen träder i
funktion omedelbart efter mötet.
h) Protokoll från Årsmöte utsänds till medlemmarna senast 6 veckor efter
årsmötet.
i) Organisation som blivit antagen som medlem i CHRF äger rösträtt från det
beslutet om antagande är fattat.
j) I Årsmöte ska följande ärenden behandlas.
1) 1.-Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2) 2.-Val av två justeringsmän, som tillsammans med ordföranden ska justera
mötesprotokollet.
3) 3.-Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
4) 4.-Fråga om mötet utlysts på rätt sätt enligt stadgarna.
5) 5.-Fastställande av dagordning.
6) 6.-Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkningar för det
senaste verksamhetsåret.
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7) 7.-Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
räkenskapsåret.
8) 8.-Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9) 9.-Fastställande av medlemsavgiften
10.-Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande
verksamhetsår.
11.-Valet av Styrelse medlemmar för en period av 2 år.
Valet av revisorerna för en period av 2 år.
Valet av Valberedning för en period av 2 år.
12.-Motions Behandling.
§ 5 EXTRA MÖTE
a) Styrelsen får kalla förbundets medlemmar till extra Årsmöte, om ett sådant
möte behövs.
b) Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra Årsmöte när revisorerna, med
angivande skäl, skriftligen så kräver eller när det för angivet ändamål begärs
av minst 33 % av förbundets röstberättigade medlemmar.
c) Kallelsen och dagordningen för extra möte översändes senast 10 dagar före
mötet till medlemmarna. Vid extra möte får endast punkter som avser extra
mötets behov finnas.
§ 6 STYRELSEN
a) Förbundets angelägenheter behandlas av styrelsen. Den ska inom ramen för
stadgarna verka för förbundets framåtskridande samt tillvarata
medlemmarnas intressen.
b) Styrelsen är förbundets högsta beslutande organ då Årsmötet inte är samlat.
c) Årsmöte väljer en styrelse som består av ett
Verkställande Utskott (VU):Ordförande, sekreterare, kassör samt 3 vice
ordförande.
Styrelsen består av VU samt 7 ledamöter jämte 3 suppleanter. Styrelsen
sammanträder minst 6 gånger per år. Styrelsen får kalla en enskild person
som adjungerad ledamot
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d) Efter årsmötet konstituerar styrelsen sig själv.
e) Styrelsen är beslutmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
f) Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst
40 % av styrelseledamöterna. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga
ledamöter kallats till sammanträde och minst hälften av dem är närvarande.
Vid sammanträde ska protokoll skrivas. Avvikande mening skall antecknas i
protokollet.
g) Styrelsen föreslår Årsmöte budget och verksamhetsplan för de kommande
verksamhetsåren.
§ 6 Verkställande utskottet
1) Årsmöte väljer ett verkställande utskott (VU) som är förbundets högsta
administrativa organ när årsmötet och styrelsen inte är samlade.
2) VU har ansvar inför styrelsen för ledningen av förbundets verksamhet.
3) Verkställande VU ansvarar för beslut som fattas i Årsmöte och i styrelsen
blir utförda.
4) Verkställande utskottet består av förbundets ordförande, sekreteraren, kassör,
samt tre vice ordförande.
5) Verkställande utskottet sammanträder på kallelse av ordföranden och
sammanträder minst 12 gånger per år.
6) Verkställande utskottet kan adjungera medlemmar vid behov.
§ 7 EKONOMI
a) Räkenskaperna liksom verksamhetsåret löper kalenderårsvis från 1 januari
till 31 december och underställs revisorernas granskning minst 30 dagar före
Årsmöte.
b) Revisorernas berättelse tillställesstyrelsen minst 10 dagar före årsmötet.
§ 8 REVISION
a) Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna förbundets räkenskaper, Förbundet
Årsmötes protokoll, medlemsregistret och övriga handlingar som revisorerna
önskar ta del av. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
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§ 9 FIRMATECKNARE
a) Förbundets firma tecknas av ordföranden, general sekreterare och kassören
var för sig.
§ 10 UPPLÖSNING
a) Beslut om upplösning av förbundet fattas av två på varandra följande möte
varav ett ska vara ordinarie. För giltigt beslut fordras majoritet. Beslut
angående tillgångarna skall fattas på det sista mötet.
§ 11 BESLUT, OMRÖSTNING
a) Beslut fattas med acklamation (det vill säga med ja- eller nej- rop) eller efter
omröstning (votering) om sådan begärs.
b) Omröstning sker öppet. När det gäller val, sker voteringen med slutna sedlar
om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning avgörs alla frågor
genom enkel majoritet.
c) För beslut i sakfrågor krävs absolut majoritet, därmed förstås mer än hälften
av avgivna röster.
d) Vid personval ska, i händelse av lika röstetal, en andra val göras. Om likaläge
fortsätter ska valet avgöras genom att dra lott.
§ 12 STADGEÄNDRING
a) Endast årsmötet får ändra dessa stadgar. I sådant fall krävs att minst 2/3 av
antalet avgivna röster biträder beslutet.
§ 13 INSTRUKTIONER MED KOMMENTARER
a) Styrelsens uppgift är att:
1.
2.
3.
4.
5.

Fullgöra förbundets åtaganden
Verkställa beslut från årsmötet
Planera, leda och fördela arbetet inom förbundet
Ansvara för och förvalta förbundets medel
Sammankalla och förbereda årsmötet
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b) Ordförandens arbetsuppgift är att:
1.
2.
3.
4.

Leda styrelsens arbete
Sammankalla och leda styrelse- och verkställande utskottssammanträden.
Företräda förbundet och ta kontakt med myndigheter
Fördela arbetsuppgifter inom och utom styrelsen

c) Förbundssekreterarens uppgift är att:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Förbereda årsmötet, styrelse- och arbetsutskottsammanträden.
Vid förhinder för ordföranden överta dennes arbetsuppgifter.
Föra protokoll vid styrelsens sammanträden.
Sköta förbundets korrespondens.
Att sköta förbundets samlade handlingar.
Se till att fattade beslut har verkställs.

e) Kassörens uppgift är att:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Förvalta förbundets medel och tillgångar.
Se till att planerade aktiviteter ska vara finansierade.
Sköta förbundets bokföring och upprätta bokslut.
Regelbundet lämna en resultat uppföljning.
Inkassera medlemsavgifter och föra medlemsförteckning.
Föreslå budgeten och hur resurser kan användas.
Verkställa utbetalningar.
Verkställa beslut tagna av VU och styrelsen.

f) Revisorernas uppgift är:
1. Kunna förbundets stadgar och andra dokument.
2. Granska det löpande bokföringsarbetet i enlighet med gällande stadgar och
lagar.
3. Kontrollera kassa och behållning på bank och postgiro.
4. Kontrollera kassaböcker och värdehandlingar.
5. Kontrollera att sociala avgifter är betalda.
6. Granska protokoll och andra handlingar som berör förbundets verksamhet.
7. Se till att verksamheten står i överenskommelse med förbundets ändamål.
8. Kontrollera inventarier och tillgångar i Förbundet.
9. Skriva revisionsberättelse och tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för
styrelsen.
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g) Valberedningens uppgift är:
 Att lägga fram till Årsmötet ett förslag om vilka som ska väljas samt tillfråga
kandidaterna.
h) Övriga
 Till förtroendeposter inom förbundet kan endast medlemmar väljas. Medlem
som lämnar förbundet frånträder därmed sina av förbundet givna uppdrag.

