Stadgar för Svenskirakiska solidaritetskommittén (SISK)
§1

Målsättning

Kommittén som är religiöst och partipolitiskt obunden skall
1. Stödja fred, demokrati och mänskliga rättigheter för det irakiska folket
2. Genom praktiskt och ekonomiskt stöd till irakiska bistånds- och utvecklingsprojekt
bidra till återuppbyggnaden av Iraks infrastruktur
3. Sprida saklig information om den aktuella situationen i Irak

§2
Kommitténs grundinställning baseras på respekt för folkrätten och FN:s principer om
de mänskliga rättigheterna

§3

Medlemskap

Enskilda och organisationer som stöder kommitténs målsättning och grundinställning kan bli
medlemmar.
Enskild: 175 SEK
Organisation: 300 SEK

§4

Arbetsformer

Kommittén skall verka genom samarbete med irakiska och svenska organisationer, bla
mobilisering av resurser för utvecklingsprojekt i Irak och hjälp med återuppbyggnaden av det
civila samhället, med särskild tonvikt på kvinnornas och barnens behov.
Den skall också ägna sig åt informationsarbete främst riktat mot Sverige.
Kommittén skall stödja och deltaga i fackligt och kulturellt utbyte mellan Sverige och Irak
och projekt som främjar vänskap och förståelse mellan folken.

§5
Kommitténs angelägenheter handhas av en styrelse som väljs för ett år. Styrelsen
består av ordförande, vice ordförande samt ytterligare minst sex, högst åtta
styrelsemedlemmar, varav två suppleanter. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör
samt inom eller utom sig övriga funktionärer som den finner erforderliga

§6
Styrelsemöte hålls när ordföranden finner det påkallat eller då minst tre ledamöter
begär det. Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§7
Medlemsmöte skall hållas minst två gånger om året, ett på hösten och ett på våren. Ett
av dessa möten är årsmöte. Kallelsen skall utsändas till medlemmarna minst 14 dagar i
förväg.

§8

Utträde

Medlem som önskar avgå från styrelsen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat styrelsen.

§9

Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av Sstyrelsen.

§10

Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till organisation vars
verksamhet har ett liknande syfte.

