Stadgar för Transammans
- förbundet för transpersoner och närstående
§ 1. Namn och ändamål
Transammans arbetar för transpersoner och närstående till transpersoner. Förbundet är
partipolitiskt och religiöst obundet. Dess ändamål är:
●

att verka kunskapshöjande och stödjande för transpersoner och närstående.

●

att verka för att vårt samhälle ska vara präglat av mångfald och respekt för alla
människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning eller
könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka denna, skall ha lika rättigheter
och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka;

●

att främja samarbete och samverkan mellan olika instanser i samhället kring
frågor som berör transpersoner och närstående.

§ 2. Organisation
Mom.1.
Transammans består av medlemmar som tillsammans är förbundet. Verksamheten är
framför allt uppdelad i olika lokala avdelningar/lokalgrupper.
Mom.2.
Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan ordinarie årsmöten förvaltar
styrelsen förbundet.
Mom.3.
Sammanslutning av medlemmar kan ansöka om att bilda en medlemsgrupp hos styrelsen.
Dessa kan också ansöka hos styrelsen om att bilda en egen förening under förbundet
Transammans.
Mom. 4.
Transammans firma ska tecknas av två personer i förening. En av föreningens firmatecknare
ska vara kassören. Styrelsen utser vid konstituerande styrelsemöte ytterligare firmatecknare.
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§ 3. Medlemskap
Mom.1.
Var och en som vill verka för Transammans syften samt ställer sig bakom dessa stadgar kan
vara medlem i förbundet.
Mom.2.
Medlemskap erhålles genom att erlägga den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.
Mom.3.
Medlemskap är baserat på kalenderår.
Mom.4.
Medlem som vägrat ställa sig dessa stadgar till efterrättelse eller som på annat sätt genom
sitt handlande grovt skadat förbundets intressen eller uppenbart motarbetat förbundets
verksamhet eller ändamål kan, sedan vederbörande beretts tillfälle att skriftligen yttra sig,
uteslutas av styrelsen. Frågan om uteslutning kan väckas av enskild medlem och det
föreligger styrelsen att utreda fallet. För uteslutning erfordras minst två tredjedelar av
styrelsens samtliga röster. Utesluten medlem kan efter skriftlig ansökan beviljas återinträde
av styrelsen eller förbundets årsmöte. För sådant beslut erfordras minst två tredjedelar av
samtliga avgivna röster.

§ 4. Medlemsavgifter
Mom.1.
Medlemsavgiften omfattar avgift till förbundet och fastställs av årsmötet. Medlemsgrupper
äger inte rätt att ta ut ytterligare medlemsavgift för medlemmar. Styrelsen äger rätten att
genomföra kampanjer som innebär sänkt medlemsavgift.

§ 5. Årsmöte
Mom.1.
Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet.
Mom.2.
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Ordinarie årsmöte hålls varje år innan mars månads utgång. Extra årsmöte hålls då
styrelsen så finner erforderligt, då det skriftligen begärs av minst en tredjedel av
medlemmarna eller då förbundets revisorer gemensamt så påkallar.
Mom.3.
Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen genom mail, på Transammans hemsida och
sociala medier. Kallelse till ordinarie årsmöte skall utgå senast sex (6) veckor före årsmötet.
Kallelse till extra årsmöte skall utgå senast två (2) veckor före årsmötet.
Mom.4.
Varje enskild medlem i förbundet äger rätt att i enlighet med kallelsen, närvara vid årsmötet
och delta i överläggningar och beslut.
Mom.5.
Årsmötet består av styrelsens ledamöter samt de närvarande medlemmarna.
Mom.6.
Efter motion eller proposition kan årsmötet besluta om ändringar i idéprogrammet med två
tredjedelars majoritet.
Mom.7.
Motion avsedd att behandlas av ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast tre
(3) veckor före årsmötet. Motion avsedd att behandlas av extra årsmöte skall vara styrelsen
tillhanda en (1) vecka före extra årsmöte. Sista dag för inlämnande av motion till årsmöte
skall anges i kallelse enligt §5 mom.3.
Mom.8.
Styrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, styrelsens propositioner,
ekonomisk sammanställning, valberedningens förslag samt motioner försedda med
styrelsens yttrande skall senast två (2) veckor före ordinarie årsmöte finnas tillgängliga för
medlemmarna. För ett extrainkallat årsmöte ska handlingarna finnas medlemmarna tillhanda
före årsmötet.
Mom.9
Förekommande val bereds av en valberedning bestående av minst tre personer valda av
årsmötet. Valberedningen har att i sitt arbete lägga tyngd vid att både transpersoner och
närstående finns representerade i styrelsen. De skall även väga in faktorer med betydelse
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för mångfalden såsom: könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, sexualitet, etnisk
bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, socioekonomisk bakgrund,
funktionsförutsättningar, ålder och geografisk spridning. (flyttat hit från §7 mom.8.)
Mom.10.
Varje medlem äger en röst, dock får ej ledamot av styrelsen delta i omröstning rörande
ansvarsfrihet för denna eller i val av revisorer.
Mom.11.
Omröstning vid årsmöte sker öppet, utom vid personval då sluten omröstning skall ske om
så påfordras. Röstning får ej ske med fullmakt.
Mom.12.
Styrelsen åligger att till årsmöte framlägga förslag till arbetsordning och föredragningslista.
Ett extrainkallat årsmöte behöver inte behandla samtliga punkter på dagordningen. Vid
ordinarie årsmöte skall därvid följande ärenden förekomma;
❖ Mötet öppnas,
❖ val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar,
❖ val av sekreterare för årsmötets protokoll,
❖ val av två justerare tillika rösträknare,
❖ fastställande av röstlängd,
❖ fastställande av arbetsordning,
❖ fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysning,
❖ godkännande av dagordning,
❖ styrelsens verksamhetsberättelse,
❖ styrelsens ekonomiska berättelse,
❖ revisorernas berättelse,
❖ fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
❖ Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår
➢ val av ordförande
➢ val av kassör
➢ val av minst två och högst sex ledamöter
➢ val av vice ordförande
➢ val av minst en och högst tre ersättare
❖ val av två revisorer och en ersättare för samma tid
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❖ val av valberedning bestående av minst tre personer varav en sammankallande
❖ fastställande av budget för kommande verksamhetsår
❖ fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
❖ behandling av övriga förslag från styrelsen (propositioner)
❖ behandling av övriga inkomna förslag (motioner)
❖ fastställande av medlemsavgift
❖ övriga frågor
❖ mötet avslutas

§ 6. Valbarhet
Mom.1.
För att vara valbar till förtroendeuppdrag i förbundet skall en vara medlem. Detta är dock ej
nödvändigt vid val av revisorer.
Mom.2.
Förbundets revisorer får ej inneha andra förtroendeuppdrag inom organisationen.

§ 7. Styrelsen
Mom.1.
Styrelsen handhar förbundets ledning och är, frånsett årsmötet, förbundets högsta
beslutande organ. Styrelsen är ansvarig inför årsmötet.
Mom.2.
Styrelsen består av ordföranden, kassören, minst två och högst sex ledamöter samt minst
en och högst tre ersättare, alla valda av årsmötet. Vid bortfall av ordföranden tillträder vice
ordförande som tillförordnad ordförande för tiden intill nästa årsmöte. Vid bortfall av
styrelseledamot inträder en av styrelsen vald ersättare.
Mom.3.
Styrelsen sammanträder då ordföranden så finner erforderligt, minst hälften av årsmötets
valda styrelseledamöter så begär eller då förbundets revisorer gemensamt så fordrar.
Mom.4.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av valda ledamöter är närvarande, samt kallelse
utgått till samtliga medlemmar i styrelsen med minst en veckas förbehåll. Det åligger
ordföranden, eller av styrelsen utsedd ansvarig, att kalla till styrelsemöten.
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Mom.5.
Varje ledamot äger en röst. Ärenden avgörs genom öppen omröstning om inte särskilda skäl
föreligger. Personval sker genom sluten omröstning. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid
lika röstetal äger ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten skiljer.
Mom. 6
Vid jävsituation ska ledamot i styrelsen justera ut sig från röstlängden under den punkten.
Styrelseledamöter kan väcka ordningsfråga om jäv då misstanke riktas mot en annan
ledamot. Om majoriteten av styrelsen anser att jäv förekommer ska personen i fråga ej ha
rätt att rösta i ärendet.
Mom.7.
Styrelsens möten är öppna för samtliga medlemmar i förbundet som vid närvaro erhåller
yttrande- och förslagsrätt. Styrelsen kan vid mötets öppnande stänga mötet under hela eller
delar av tiden, om så beslutas med enkel majoritet. Detta skall ske restriktivt och endast vid
behandling av känsliga ärenden.
Mom.8.
Styrelsen åligger att; a) i överensstämmelse med antagna program, dessa stadgar och
årsmötets beslut planera, leda och samordna förbundets verksamhet, b) inför årsmöte lägga
fram förslag för nästkommande års verksamhet, c) verkställa av årsmötet fattade beslut, d)
föra register över förbundets medlemmar, e) förvalta förbundets tillgångar och handha dess
ekonomiska förvaltning samt f) med största möjliga öppenhet stå till svars inför förbundets
medlemmar.
Mom.9.
Valberedningen har att i sitt arbete lägga tyngd vid att både transpersoner och närstående
finns representerade i styrelsen. De skall även väga in faktorer med betydelse för
mångfalden såsom: könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, sexualitet, etnisk bakgrund,
religion eller annan trosuppfattning, socioekonomisk bakgrund, funktionsförutsättningar,
ålder och geografisk spridning. (flyttas till §5 mom.9.)

§ 8. Revision
Mom.1.

Stadgar antagna årsmötet 2019

Sidan 6 av 7

För granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning tillsätter ordinarie årsmöte minst
två revisorer och minst en ersättare för denna.
Mom.2.
Revisorer skall till ordinarie årsmöte avge revisionsberättelse grundad på granskning av
styrelsens protokoll samt förbundets räkenskaper.
Mom.3.
Revisorer skall kallas till sammanträden med årsmötet och styrelse samt fortlöpande erhålla
handlingar och protokoll från dessa sammanträden. Revisorer äger rätt att när som helst ta
del av kassaförvaltarens alla böcker, räkenskaper och de övriga förbundets handlingar som
revisionen anses erfordra. Revisorer skall lämna styrelsen råd och biträde i uppkommande
frågor rörande förbundets förvaltning.

§ 9. Stadgeändring
Mom.1.
Dessa stadgar kan ändras genom att
- beslut fattas på ett ordinarie årsmöte med minst två tredjedelars majoritet
- beslut fattas på två på varandra följande ordinarie årsmöten med enkel
majoritet
Mom.2.
Beslut om redaktionella ändringar får tas av förbundsstyrelsen vid ett ordinarie styrelsemöte

§ 10. Stadgetolkning
Årsmötet och styrelsen äger att tolka stadgan. Uppstår en tvist om dessa stadgar ska frågan
hänskjutas till en tolkningsnämnd bestående av förbundets revisorer samt ordförande. Är
nämnden oenig avgörs tolkningen genom omröstning. Vid omröstning bifalles det förslag
som har stöd av minst hälften av det totala antalet röster i tolkningsnämnden.

§ 11. Upplösning
För beslut om förbundets upplösning erfordras två tredjedels majoritet vid två på varandra
följande ordinarie årsmöten. Vid upplösning ska förbundets handlingar och tillgångar efter
avvecklingen disponeras för ändamål i enlighet med §1 på det sätt årsmötet beslutar om.
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