
 1 

Grekiska Föreningen i Kristianstad 

 

Stadgar 
 

Artikel 1 

Säte: Kristianstad 

Namn: Grekiska Föreningen i Kristianstad 

 

Artikel 2 

Karaktär: 

 

Grekiska Föreningen i Kristianstad (GFK) är ett massorgan som uttrycker, representerar och 

gagnar grekernas i Kristianstad intressen. Föreningen är medlem i Grekiska Riksförbundet i 

Sverige och har en direkt relation till den grekiska rörelsen samt kontakter med de övriga 

minoriteternas massrörelser i Sverige. Grekiska föreningen tillhör därför alla greker i 

Kristianstad. Föreningen tillhör ingen särskild politisk gruppering, rörelse eller parti och kan 

företa arrangemang eller handlingar av politisk, men inte partipolitisk karaktär. GFK bibehåller 

alltid sitt oberoende och självstyre gentemot regeringar, religiösa organisationer, privata företag 

och förvaltningsmyndigheter. Föreningen fungerar, verkar och uttrycker sig inom ramarna för 

den demokratiska processen och kollektiviteten i sina organ. 

 

Artikel 3 

Föreningen har till syfte att: 

 

- Utveckla och förbättra sammanhållningen grekerna emellan, verka för att medlemmarna hjälper 

varandra samt studera de problem som greker i Kristianstad möter och befrämja lösningen av 

dessa. 

- Höja grekernas kulturella nivå. 

- Utveckla och förbättra relationerna mellan greker och svenskar samt bibehålla och sprida vår 

grekiska kultur. 

- På alla sätt bistå grekiska barn vad gäller inlärningen av det grekiska språket samt sammanföra 

de med de grekiska traditionerna. 

- Representera grekerna i Kristianstad. 

- Föra fram och synliggöra vitala nationella hemlandsfrågor. 

 

Artikel 4 

Sätt att förvekliga föreningens syften: 

 

- Genom ordinarie och extra stormöten. 

- Genom anordnande av föredrag, utställningar och diverse kulturella, bildnings- och 

idrottsevenemang. 

- Genom att anordna utflykter och resor. 

- Genom kontakter och samarbete med arbetarorganisationer, fackföreningar, politiska partier, 

immigrationsmyndigheter samt sociala- och utbildningsinstitutioner i Grekland. 
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- Genom samarbete och kontakt med svenska syndikalistiska, utbildnings- och social 

institutioner, landstings- och kommunala förvaltningar samt genom bibehållande och utveckling 

av relationerna med de övriga invandrarorganisationerna. 

 

Artikel 5 

Föreningens medlemmar: 

 

Som medlem i föreningen upptas envar som har fyllt 7 år och som: 

- Godtar föreliggande stadgar. 

- Är bosatt i Kristianstad eller nära liggande områden. 

- Ansöker om medlemskap och godkänns av styrelsen. 

- Uppfyller sina ekonomiska skyldigheter. 

 

Artikel 6 

Medlemmarnas rättigheter: 

 

- Rätt att väljas till uppdrag i föreningens organ har alla som fyllt 15 år. Ny medlem har rätt att 

rösta och kandidera 1 vecka efter sitt upptagande som medlem. Övriga medlemmar har rätt att 

rösta under valdagen om de samtidigt betalar årsmedlemsavgiften. 

- Rätt att delta i varje röstning som äger rum vid stormöten. 

- Rätt till styrelsen och stormöten inlämna förslag, vilka måste vara skriftliga och undertecknade. 

- Rätt att till sekretariatet inlämna ansökan om att få ta del av protokoll förda på stormöten och 

revisionssammanträden. För att medlem skall kunna utöva ovannämnda rättigheter fordras att den 

har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen. 

 

Artikel 7 

Medlemmarnas skyldigheter: 

 

- Att följa gällande stadgar, aktivt delta för att befrämja och utveckla föreningens verksamhet 

samt tillvarata dess egendom. 

- Att delta i stormöten. 

- Att inbetala årsavgiften gällande för kalenderår, vilken bestäms av stormötet. 

- Att till helar den grekiska befolkningen i Kristianstad propagera för att sprida föreningens 

syften. 

 

Artikel 8 

Ordinära medlemsmöte vartannat år 

Det hålles i oktober månad och kallas från styrelsen. Medlemmarna kallas skriftligt 3 veckor 

innan. Datum, plats och dagordningen meddelas.  

 

Artikel 9  

Upphävande av medlemskap: 

 

Medlemskap upphävs: 

- När medlem frivilligt säger upp sitt medlemskap. 



 3 

- När medlem utesluts. Styrelsen föreslår och stormötet beslutar om uteslutning av medlem vars 

agerande och beteende kommer i konflikt med föreningens syften. Beslut fattas på stormötet när 

medlemmen är närvarande och gäller med omedelbar verkan. Om medlemmen är frånvarande 

beslutar stormötet. Den uteslutna medlemmen har rätt till styrelsen inlämna besvär, vilket 

behandlas vid nästkommande stormöte. 

- Medlem anses utesluten när inbetalningen av årsavgiften uteblivit under tre på varandra följande 

år. När årsavgiften återigen betalas, betraktas detta som ny ansökan till medlemskap. 

 

Straff: 

För allvarliga överträdelser kan styrelsen besluta om följande straff: 

 

- Anmärkning 

- Avstängning från föreningens lokaler från en vecka till sex månader. Styrelsen kan inte utdela 

någon straff förrän vederbörande givits möjlighet genom skriftlig underrättelse, att närvara vid 

sammanträdet som skall behandla ärendet. 

 

Artikel 10 

Organ: 

 

Stormöten. 

Styrelsen. 

Revisionskommittén. 

 

Artikel 11 

Extra stormöte 

 

Beslut om några extramöten tas av styrelsen: 

- När styrelsen anser det nödvändigt. 

- När så har beslutats av stormöten. 

- När så har begärts av 1/3 medlemmarna som har uppfyllt sina ekonomiska skyldigheter. 

Begäran skall vara undertecknad och ange syftet med mötet. Sammankallandet äger rum inom 3 

veckor från det att begäran inkommit till föreningens sekretariat. Medlemmarna måste 

underrättas 7 dagar innan mötet äger rum. 

 

Artikel 12 

Föreskrifter för stormöten 

 

- Det är tillåtet för medlemmar samt personer som inbjudits av styrelsen att delta i stormöten. 

Medlemmarna måste bevisa sitt medlemskap. 

- Stormöte är beslutsmässigt när hälften plus en (50%+1) av medlemmarna som har fullgjort sina 

ekonomiska förpliktelser är närvarande. I annat fall skjuts tidpunkten för mötet 15 min framåt, 

varpå mötet äger rum, på samma plats och med samma dagordning, oberoende av de närvarande 

medlemmarnas antal. 

- Beslut i stormöte fattas med enkel majoritet. 

- Förslag från medlem till ordinarie årsmötets dagordning måste inlämnas till styrelsen 4 dagar 

före mötet. Förslagen måste vara skriftliga och undertecknade. 
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- Förslag till dagordning inför extra stormöte inlämnas 48 timmar innan och måste relevanta med 

mötets syfte. 

- Genomförande av stormötet åtas av presidium bestående av två medlemmar, vilka väljs av 

stormötet, där en väljs till mötets ordförande och den andra till mötets protokollförare. Val av 

presidiet sker genom öppen votering. 

- Presidiet avslutar stormötet när dagordning slutförs. 

 

Artikel 13  

Årsmötets behörigheter 

 

- Val av presidium till mötet samt godkännande av turordningen av ärenden som upptas på 

dagordningen. 

- Diskussion och omröstning om styrelsens och  revisionskommitténs verksamhetsberättelse. 

- Fastställande av medlemavgiftens storlek. 

- Val av valförrättningskommitté. 

- Val av styrelse och revisionskommitté. 

- Valsedlar avseende val till såväl styrelsen som till revisionskommittén och till representanter 

inlämnas senast kl 20:00, 4 dagar före valdagen.  

 

Artikel 14 

Extra stormötets behörigheter 

 

- Val av presidium bestående av 2 medlemmar. 

- Fastställande av turordningen av ärenden som upptas på dagordningen. 

- Diskussion och omröstning av uppkomna förslag. 

 

Artikel 15  

Styrelsen 

 

Styrelsen av föreningens ansvariga och verkställande organ består av 7 ordinarie ledamöter. 

- Styrelsen har följande sammansättning: 

Ordförande 

Viceordförande 

Sekreterare 

Kassör 

Ansvarig för lokal frågor 

Ansvarig för kultur- och pressfrågor 

Ansvarig för ungdomsfrågor 

Ansvarig för idrottsfrågor 

Ansvarig för kvinnofrågor 

 

- Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 ledamöter är närvarande. Vid styrelsesammanträde förs 

ordförandeskapet av ordförande, viceordföranden, sekreteraren eller den av ledamöter som är 

äldst. 

Alla beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes 

av den som innehar ordförandeskapet. Styrelsen sammanträder regelbundet minst en gång per 

månad. 
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- Styrelseledamöter som inte deltar, utan giltig orsak, i tre på varandra följande ordinarie 

sammanträden, förlorar sitt egenskap som styrelseledamot. Varje styrelseledamot kan avgå om 

allvarliga skäl föreligger, detta måste dock komma till styrelsens kännedom minst 15 dagar innan. 

- Hela styrelsen kan avgå. Styrelsens avgång måste, brevledes, komma till medlemmarnas 

kännedom en månad i förväg. Medlemmarna sammankallas samtidigt till stormöte. 

- Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordföranden eller efter förslag av minst 4 ledamöter. 

- Vid varje sammanträde förs protokoll av sekreteraren, vilket undertecknas av sekreteraren och 

den som har ordförandeskapet. 

-Grekiska föreningen i Kristianstad tecknas av de nyvalda ordförande, kassör och sekreterare från 

varje valperiod.  

 

Artikel 16 

Revisionskommittén 

 

- Kommittén består av 3 ordinarie medlemmar som väljs vid årsmötet på samma sätt som 

styrelsen. Medlemmarna i revisionskommittén kan inte samtidigt vara styrelseledamöter. Deras 

mandattid är liksom styrelseledamöternas, på ett år. 

- Medlemmar i revisionskommittén utser, bland sig själva, en ordförande. Kommittén 

sammanträder regelbundet minst en gång varannan månad samt alltid före ordinarie årsmöte. 

- Medlem i revisionskommittén anses entledigad då den till styrelsen inlämnar skriftlig ansökan 

härom. Medlemmen ersätts av annan person upptagen på samma valsedel. 

- Revisionskommittén äger rätt att granska föreningens räkenskaper varannan månad eller när den 

anser det nödvändigt. Kommittén delger kassören sitt beslut om granskning en vecka innan. Den 

framlägger skriftlig revisionsberättelse över föreningens egendom liksom över den ekonomiska 

förvaltningen. 

 

Artikel 17 

Val av styrelse och revisionskommitté 

 

- Valet görs med en valsedel, där de medlemmar som har betalat årsavgiften, kryssar maximalt tre 

(3) namn för styrelsen och två (2) namn för revisionskommittén. 

- Ledamöter i styrelsen blir de sju (7) första som fått mest antal röster. Övriga blir suppleanter i 

ordning beroende på antalet röster de fått. I fall där fler har fått samma antal röster, avgörs valet 

genom lottdragning mellan dessa. 

 

Val av ledamöter till Grekiska Riksförbundets kongress 

- Vid val av ledamöter till Grekiska Riksförbundets kongress används Riksförbundets gällande 

valsystem enligt dess stadgar. 

- Deltagande valsedlar måste anmälas samma eller motsvarande tid enligt GFKs stadgar och om 

det gäller enkelt proportionellt valsystem, måste valsedlarna vara undertecknade av den som leder 

valsedeln. 

- Om valet görs med enkelt proportionellt valsystem, märks valsedlarna inte med partititel eller 

partiemblem utan med invandrarelaterade sådana. 

- Mandatens röstetal bestäms av kvoten man får när man dividerar de giltiga röstsedlarna med 

antalet ordinarie mandat. I den första fördelningen deltar de valsedlar som har täckt kvoten. I den 

andra fördelningen går mandaten till de valsedlarna som har det största antalet resterande 
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röstsedlar. I fall två valsedlar har samma antal resterande röstsedlar, går mandatet till den 

valsedeln som har det största antalet röstsedlar. 

- I det fall ledamot ur en valsedel avgår eller utesluts ersätts han/hon av den nästkommande 

valsedeln. 

 

Artikel 18 

Valförrättningskommitté 

 

- Valförrätningskommittén väljs av stormötet, består av max 6 medlemmar och väljer ordförande. 

Den ansvarar för genomförandet av val av styrelse, revisionskommitté och representanter till 

förbundskongressen. 

- Val genomförs enligt särskild vallängd och mot uppvisade av legitimation och medlemskort. - 

Kommittén upprättar protokoll som undertecknas av dess medlemmar. 

- Ordförande i valförrättningskommittén sammankallar den nyvalda styrelsen till det första 

sammanträdet inom 8 dagar från valdagen. 

- Besvär mot valets giltighet kan göras inom 48 timmar från valurnas stängning. - 

Valförrättningskommittén måste svara inom 48 timmar efter besväret. 

 

Artikel 19 

Föreningens ekonomiska källor: 

 

- Medlemsavgifter. 

- Gåvor och bidrag från svenska och grekiska myndigheter. 

- Familjemedlemsavgifter som omfattar paret plus barn som bor i samma adress. 

 

Artikel 20 

 Stadgeändring eller stadgemodifikation 

 

- Stadgeändring eller modifikation kan beslutas av ordinarie årsmötet eller stormöte vilket 

sammankallas uteslutande i detta syfte. 

- Underrättelse för årsmötet eller för ett stormöte som sammankallas uteslutande för 

stadgeändring eller stadgemodifikation måste sändas till medlemmarna 14 dagar innan mötet äger 

rum och förslag från medlemmar måste lämnas in till sekretariatet 7 dagar före mötet. 

- All ändring eller modifikation av stadgarna kräver 2/3 majoritet av de närvarande. 

 

Artikel 21 

Föreningens upplösning 

 

- Föreningens upplöses när detta beslutas av två på varandra stormöten med närvaro av hälften 

plus en (50+1) av medlemmarna. Beslutet måste fattas av 2/3 av de närvarande, båda gångerna. 

Tillgångarna disponeras på det sätt som det sista stormötet, vilket har fattat beslut om upplösning, 

bestämmer. 

 

Föreliggande stadgar ändrades och godkändes i sin helhet vid stormötet den 9 mars 2014. 

Komplettering om vem som tecknar föreningen har gjorts efter samtal mellan alla styrelse 

ledamöter den 25 maj 2014.  


