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FÖRORD
Följande är Islamic Relief Sveriges stadgar som består av 13 paragrafer och antogs den 6
juni 2010 och reviderades senast den 9 maj 2021.
Islamic Relief Sverige (IR Sverige) startades år 1992 på initiativ av Islamiska Förbundet i
Sverige för att i enlighet med islamisk värdegrund, arbeta med bistånd och utvecklingsprojekt runt om i världen. Idag är IR Sverige en självständig biståndsorganisation som
styrs av sina medlemsorganisationer.
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STADGAR
1. STATUS
Föreningens namn är Islamic Relief Sverige (IR Sverige) och dess säte är i Stockholm.
Föreningen bygger på en ideell grund för att bedriva internationellt bistånds- och utvecklingsarbete. Föreningen är en samarbetspartner till Islamic Relief Worldwide (IRW).

2. FÖRENINGENS SYFTE
IR Sverige är en ideell och politiskt obunden förening som verkar för en rättvis och hållbar
global utveckling baserad på Islams budskap om respekt för människovärdet och uppmaningen till fattigdomsbekämpning och lindring av alla människors lidande.
2.1 ISLAMIC RELIEF SVERIGES VÄRDERINGAR

IR Sverige baserar sitt arbete på fem värderingar som genomsyrar verksamheten på alla
nivåer; Ansvar, Medkänsla, Uppriktighet, Social Rättvisa och Fulländning.
Ansvar (Amana) representerar vårt ansvar att förvalta jorden och dess resurser på ett
hållbart sätt och uppfylla våra plikter gentemot mänskligheten.
Medkänsla (Rahma) symboliserar att vi tror på vikten att beskydda och värna varje liv
och vi samarbetar med andra humanitära aktörer för att lindra nöd orsakad av katastrofer, fattigdom, krig och orättvisor.
Uppriktighet (Ikhlaas) innebär att vi i vårt arbete mot fattigdom och lidande drivs
av uppriktighet till Gud och en strävan att bibehålla vårt förtroende som humanitära
aktörer genom att agera transparent och ansvarsfullt.
Social Rättvisa (Adl) står för att vi arbetar för att garantera alla människor deras mänskliga rättigheter så att de kan förverkliga sin fulla mänskliga potential och utveckla sina
förmågor på bästa sätt. Genom vårt arbete ges mer välbemedlade människor och institutioner en chans att hjälpa marginaliserade och krigsdrabbade människor.
Fulländning (Ihsaan) innebär att vår verksamhet i kampen mot fattigdom och för att
lindra lidande kännetecknas av hög kvalitet, en strävan efter fulländning och ett värdigt samarbete med de människor vårt arbete tjänar.
2.2 DE HUMANITÄRA PRINCIPERNA

IR Sverige står bakom de fyra humanitära principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende, och vårt arbete grundar sig på dessa principer.
Humanitet: Mänskligt lidande ska lindras varhelst det finns och de drabbades värdighet och rättigheter ska respekteras och skyddas.
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Neutralitet: Humanitära aktörer får inte ta ställning i konflikter av politiska, religiösa
eller ideologiska slag.
Opartiskhet: Humanitära insatser ska genomföras där behoven är störst, oberoende
av faktorer som exempelvis etnisk tillhörighet, kön, nationalitet, religion eller politisk
tillhörighet. De mest akuta behoven ska alltid prioriteras.
Oberoende: Humanitära insatser ska vara oberoende av politiska, ekonomiska eller
militära intressen.

3. ÄNDAMÅL
IR Sveriges ändamål är att:
Med olika humanitära biståndsinsatser hindra akut mänskligt lidande världen över.
Med förebyggande arbete som utbildning, självförsörjning och infrastrukturprojekt
bistå människor att utvecklas och få en rimlig levnadsbetingelse.
Skydda mänskligt liv och hälsa.
Tillhandahålla information i form av rapporter, reportage och forskning som berör
humanitärt bistånds- samt utvecklingsarbete.
Värna specifikt om barns rättigheter och kvinnors rättigheter till utbildning, utveckling samt försörjning.
Motverka orättvisa globala strukturer.

4. MEDLEMSORGANISATIONER
MOM. 1: Medlemskap kan erhållas av föreningar och organisationer som är verksamma i

Sverige och ställer sig bakom IR Sveriges värderingar, stadgar, policydokument, syfte och
ändamål.
MOM. 2: Nya medlemsorganisationer antas av årsmötet efter en skriftlig ansökan. Innan

en medlemsorganisation antas av årsmötet kommer deras verksamhets att granskas i enlighet med IR Sveriges screeningpolicy.

MOM. 3: Ansökan om medlemskap skall inkomma till styrelsen senast fyra veckor innan

årsmöte.

MOM. 4: Årsmötet beslutar med enkel majoritet om anslutning av nya medlemsorganisa-

tioner efter förslag från styrelsen. Om medlemskap beviljas träder det i kraft omedelbart
efter årsmötet, medlemsavgift behöver dock inte erläggas för innevarande år.
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MOM. 5: Medlemsorganisationer erlägger en årlig medlemsavgift som bestäms av årsmötet.

Om avgiften inte har betalats senast fyra veckor innan årsmötet, förlorar medlemsorganisationen sin rösträtt på årsmötet.
MOM. 6: Medlemsorganisationer äger rätt att föreslå kandidater till styrelsen på årsmötet.
MOM. 7: Medlemsorganisationer som önskar utträde skall skriftligt meddela detta till sty-

relsen.

MOM. 8: Styrelsen har rätt att pausa ett medlemskap för en medlemsorganisation fram till

årsmötet som sedan äger rätt att med enkel majoritet efter förslag från styrelsen utesluta
en medlemsorganisation.

MOM. 9: Årsmötet äger rätt att med enkel majoritet efter förslag från styrelsen utesluta en

medlemsorganisation som bryter mot §4 Mom. 1 eller på annat sätt skadar eller motverkar föreningens syfte och ändamål. Skälen till uteslutning ska redovisas i beslutet och den
berörda organisationen har rätt att yttra sig innan beslut fattas.

MOM. 10: Om en medlemsorganisation, trots påminnelse, inte har betalat medlemsavgift

vid två ordinarie årsmöten i följd, kan organisationen uteslutas av årsmötet.
4.1 MOTIONER

Medlemsorganisationer har rätt att skicka motioner till årsmöte. Motionerna skall skickas
till styrelsen senast sex veckor innan årsmöte för behandling. Motioner skall sedan tas
upp på årsmöte för behandling.
4.2 OMBUD
MOM. 1: Varje medlemsorganisation som erlagt medlemsavgift för tidigare verksamhetsår

har rätt att utse tre ombud till årsmötet.

MOM. 2: Varje ombud har endast en röst vilken inte får överlämnas åt en annan person.
MOM. 3: Varje ombud får endast företräda en medlemsorganisation.
MOM. 4: Ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmötet. Personal, stödmedlem-

mar, förtroendevalda samt kandidater till förtroendeposter har förslags- och yttranderätt.
MOM. 5: Personer som är anställda på IR Sverige kan inte väljas som ombud till årsmötet.

5. STÖDMEDLEMMAR
Ett stödmedlemskap kan erhållas av enskilda personer som ställer sig bakom föreningens
stadgar och erlägger en årsavgift som bestäms av föreningens styrelse. Stödmedlemmar
äger ej rösträtt på årsmötet.
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6. ÅRSMÖTE
MOM. 1: Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningens årsmöte skall hål-

las årligen innan 31 maj och kallelsen skall skickas minst 6 veckor innan mötet till alla
medlemsorganisationer.
MOM. 2: Handlingar till årsmötet skall skickas senast två veckor före mötet.
MOM. 3: Årsmötet är beslutsmässig om minst hälften av ombuden är närvarande.
MOM. 4: Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesfunktionärer
3. Årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Godkännande av dagordning
5. Fastställande av röstlängd
6. Verksamhetsberättelse
7. Årsredovisning
8. Revisionsberättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet
10. Motioner och propositioner
11. Medlemsavgift
12. Val av ordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter och
suppleanter
14. Val av en auktoriserad revisor och en
förtroendevald revisor samt en revisorssuppleant
15. Val av minst 2 och max 4 personer till
valberedning
16. Övriga frågor
17. Mötet avslutas

Punkt 12-15 tas endast upp under valår.

MOM. 5: Mandatperioden för de förtroendevalda är på tre år. Frågor om val behandlas

endast under valår, om inte eventuella fyllnadsval behövs.

MOM. 6: Ett extra årsmöte kan hållas om enkel majoritet av föreningens medlemsorganisa-

tioner eller styrelsen begär detta. Kallelse till extra årsmöte skall skickas senast två veckor
före mötet. På extra årsmöte kan endast de ärenden som angetts i kallelsen behandlas.
MOM. 7: Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet om inget annat har angetts i stad-

garna.
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7. STYRELSEN
MOM. 1: Styrelsen består av styrelseordförande och sex ledamöter samt två suppleanter.
MOM. 2: Vice ordförande och kassör utses vid konstituerande styrelsemöte. I styrelseord-

förandes frånvaro utövar vice ordförande dennes uppgifter.
MOM. 3: Styrelseledamöter väljs av årsmötet.

MOM. 4: Personer som är anställda på IR Sverige är inte valbara som ledamöter i styrelsen.
MOM. 5: Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter har kallats och minst fyra röstbe-

rättigade är närvarande. Vid en ordinarie ledamots frånvaro kan en suppleant träda in i
dennes ställe.
MOM. 6: Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförande eller i

dennes frånvaro vice ordförandens röst utslagsgivande.

MOM. 7: Styrelseledamöterna får inte delta i beslut som gäller ansvarsfrihet för styrelsen,

val av revisorer och beslut om uppdragsbeskrivning för revisorer, val av styrelse, fastställande av arvode till styrelseordförande och ersättning till styrelseledamöter samt val av
och fastställande av uppdragsbeskrivning för valberedningen.
MOM. 8: Styrelsen sammanträder minst 5 gånger årligen samt vid kallelse från styrelseord-

förande, eller efter begäran av minst hälften av ledamöterna.

MOM. 9: Om en ordinarie ledamot frånträder sitt uppdrag skall denne snarast ersättas av

en suppleant som då träder in som ordinarie ledamot, suppleanterna inträder i den ordning som de har valts på årsmötet.

MOM. 10: Om en förtroendevald i styrelsen inte iakttagit sina skyldigheter eller aktivt

motarbetat föreningen, dess intressen eller tydligt agerat vårdslöst eller motsatt sig dess
grundläggande värderingar kan styrelsen pausa den förtroendevaldes uppdrag. Beslut
om uteslutande görs antingen på nästkommande årsmöte eller på ett extrainsatt årsmöte.
Årsmötet äger rätt att med 3/4 utesluta en förtroendevald.
7.1 STYRELSENS UPPGIFTER

A. Styrelsen skall utse ett arbetsutskott. Styrelsen kan utse ytterligare arbetsgrupper om
den så önskar.
B. Styrelsen anställer och avslutar anställning för generalsekreterare. Generalsekreteraren är direkt underställd IR Sveriges styrelse och har ett övergripande ansvar för föreningens verksamhet. Generalsekreteraren är styrelsens verkställande tjänsteman.
C. Styrelsen är IR Sveriges högsta beslutsfattande organ mellan årsmötena.
D. Styrelsen ansvarar för att följa årsmötets beslut, leda föreningen, förvalta föreningens
tillgångar samt föra dess talan mellan årsmötena.
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E. Styrelsen ansvarar för IR Sveriges internationella och nationella verksamhet och att
den drivs ändamålsenligt.
F. Styrelsen nominerar kandidater till Islamic Relief Worldwide’s (IRW) international
general assembly (IGA).
G. Styrelsen fastställer årlig verksamhetsplan, budget och riskanalys.
H. Styrelsen följer upp IR Sveriges strategi, risker och övriga relevanta verksamhetsplaner.
I. Styrelsen utser personer som har rätt att teckna IR Sveriges firma.
J. Styrelsen behandlar andra frågor av principiell eller större ekonomisk betydelse för IR
Sveriges verksamhet.
K. Styrelsen fastställer årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för IR Sveriges
styrelse för föregående verksamhetsår.
L. Styrelsen bereder motioner till årsmöten.
M. Styrelsen förbereder propositioner till årsmöten.
7.2 ARBETSUTSKOTTETS UPPGIFTER

A. Arbetsutskottet bereder frågor som ska behandlas av styrelsen och fattar beslutar i de
ärenden som har delegerats till arbetsutskottet av styrelsen.
B. Arbetsutskottet bereder anställning för generalsekreterare för IR Sverige och beslutar
om generalsekreterarens lön och arbetsbeskrivning. Arbetsutskottet anställer i enlighet med delegationsordningen.
C. Arbetsutskottet bereder dagordning till styrelsemötena.
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8. VALBEREDNING
MOM. 1: Valberedning består av minst två och högst fyra ledamöter och väljs av årsmötet

var tredje år.

MOM. 2: Ledamöter i valberedningen bör ha erfarenhet av aktivt föreningsarbete i minst

tre år.

8.1 VALBEREDNINGENS UPPGIFTER

A. Valberedningen arbetar i enlighet med valberedningspolicyn.
B. Valberedningen bereder och lämnar förslag på styrelseordförande.
C. Valberedningen bereder och lämnar förslag på övriga ledamöter.
D. Valberedningen bereder och lämnar förslag på revisorer.
E. Valberedningen lämnar förslag på årsmötespresidium.
F. Valberedningen lämnar förslag på mötessekreterare, rösträknare och justerare till årsmötet.

9. REVISORER
MOM. 1: Årsmötet väljer en auktoriserad revisor, en auktoriserad revisorssuppleant och en

föreningsrevisor för en mandatperiod på tre år.
9.1 REVISORERNAS UPPGIFTER

A. Auktoriserade revisorerna ansvarar för att följa uppdragsbrevet som godkänns av årsmötet.
B. Föreningsrevisorens uppgift är att under löpande verksamhetsår granska styrelsens
arbete så att stadgar följs och att styrelsen arbetar utifrån de beslut som fattats på föreningens årsmöte.

10. TECKNANDE AV
FÖRENINGENS NAMN
Föreningens firma tecknas av tre personer i styrelsen, och fem personer på kansliet som
styrelsen utser dock två i föreningen.
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11. RÄKENSKAP OCH REVISION
Föreningens räkenskapsår följer kalenderåret, styrelsen utarbetar varje år resultat och balansräkning för föreningen. Räkenskapen skall revideras av den på årsmötet valda revisorer.

12. STADGEÄNDRING
MOM. 1: Vid skilda meningar om hur stadgarna ska tolkas eller om fall skulle förekomma,

som ej förutsetts i stadgarna, gäller styrelsens tolkning fram till dess att frågan har prövats
av årsmötet.
MOM. 2: Beslut om stadgarändring skall omfattas av minst 3/4 av de avgivna rösterna på

årsmötet.

13. FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas av årsmötet genom beslut med minst
3/4 majoritet vid två på varandra följande årsmöten med minst tre månaders mellanrum
varav en är ordinarie årsmöte. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar lämnas till
medlemsorganisationer för insatser som främjar föreningens ändamål.
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Islamic Relief Sverige verkar för en
rättvis och hållbar global utveckling.
Vi arbetar för att lindra mänskligt
lidande i akuta situationer och förser
i långsiktiga insatser människor med
verktyg för att själva kunna ta makten
över sina liv.
Islamic Relief
Box 4334
102 67 Stockholm
Telefon: 08-5888 65 50
info@islamic-relief.se
www.islamic-relief.se
Verksamheten kontrolleras av
Svensk Insamlingskontroll
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