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§1 Namn och syfte 
Svensk-Tanzaniska föreningen (förkortning: 
SVETAN) är en förening för den som är 
intresserad av Tanzania. 
 
Föreningen har till syfte 

- att på olika sätt arbeta för fördjupade 
förbindelser mellan Sverige och 
Tanzania 

- att stödja Tanzanias 
utvecklingssträvanden, 

- samt att i Sverige sprida kännedom om 
Tanzania. 

 

§2 Medlemskap 
Alla som vill verka för föreningens syfte kan 
genom anmälan till styrelsen förvärva 
medlemskap. 
 
Även organisation eller företag som vill främja 
syftet med föreningen kan vara stödjande 
medlem efter beslut av styrelsen. 
 
Föreningens årsmöte kan utse den som 
synnerligen gagnat föreningen eller dess 
ändamål till hedersledamot. 

§3 Medlemsavgift 
Årsmötet eller extra föreningsmöte beslutar om 
medlemsavgift. 
 
Medlem som trots påminnelse inte har betalt 
medlemsavgiften för det gångna året, skall 
anses ha utträtt ut föreningen. 
 

§4 Styrelse 
Styrelsen, som ska bestå av minst fem 
ledamöter, utses av årsmötet. Dessutom utser 
årsmötet minst en suppleant. Årsmötet väljer 
ordförande och kassör på två år. Övriga 
ledamöter och suppleanter väljs på ett år. 
Styrelsen utser inom sig övriga uppdrag som de 
anser sig behöva för att utföra styrelsens 
arbetsuppgifter. Styrelsen är beslutsför när tre 
ledamöter är närvarande. Ordförande har 
utslags-röst vid lika röstetal. 
 

§5 Styrelsens uppgifter 
Det åligger styrelsen att förbereda och 
sammankalla till föreningsmöten, att handha 
föreningens ekonomiska angelägenheter, samt 
att föra förteckning över föreningens 
medlemmar. 



 

§6 Verksamhetsberättelse 
Styrelsen ansvarar för perioden från ett årsmöte 
till nästa årsmöte. 
 
Styrelsen skall årligen avge verksamhets-
berättelse med ekonomisk redovisning till 
årsmötet. Den skall finnas tillgänglig för 
revisorerna en månad före årsmötet. 
 

§7 Revision 
Årsmötet utser en revisor samt en 
revisorssuppleant för ett år i sänder. Revisorn 
skall avge revisionsberättelse till årsmötet. 
 

§8 Föreningsmöten, rösträtt och 

protokoll 
Varje medlem har en röst. Fullmakt att rösta får 
lämnas till annan medlem. 
 
Protokoll skall föras vid alla föreningsmöten. 
Mötesordföranden jämte ytterligare en medlem 
skall justera protokollet. 

 

§9 Årsmöte 
Årsmötet skall hållas senast den 30 april. 
Medlemmarna skall kallas minst två veckor i 
förväg. 
 
Följande ärenden skall förekomma: 

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande, sekreterare och 

justeringsmän för mötet. 
3. Styrelsens verksamhetsberättelse med 

ekonomisk redovisning. 
4. Revisionsberättelse. 
5. Ansvarsfrihet för styrelsen 

6. Val av föreningsstyrelse - ordförande 
och kassör eller vice ordförande och 
sekreterare. – samt övriga 
styrelseledamöter 

7. Val av revisor och revisorssuppleant. 
8. Val av valberedning (minst tre varav en 

sammankallande). 
9. Medlemsavgift för det kommande året. 
10. Övriga i kallelsen till årsmötet upptagna 

ärenden. 
11. Motioner. Motioner till årsmötet skall 

inlämnas till styrelsen senast en vecka 
före årsmötet. 

 

§10 Extra föreningsmöte 
Extra föreningsmöte kan utlysas av styrelsen. 
Extra föreningsmöte skall utlysas om minst tio 
medlemmar begär det. Sådant möte skall hållas 
inom sex veckor från det begäran inkommit. 
 
Kallelse skall utgå minst två veckor i förväg. Vid 
mötet skall endast förekomma ärenden, som 
angivits i kallelsen. 
 

§11 Stadgeändring och upplösning av 

föreningen 
För föreningens upplösning och för 
stadgeändring fordras beslut av två på varandra 
följande föreningsmöten varav det ena skall 
vara årsmöte. För sådant beslut erfordras två 
tredjedels majoritet av de avgivna rösterna. 
 
Om beslut om föreningens upplösning fattas, 
skall föreningens behållna tillgångar i sin helhet 
tillfalla välgörenhetsändamål i Tanzania. 


