Reglemente för SIOS Kvinnokommitté
Övergripande mål
SIOS Kvinnokommitté är en självständig kvinnosammanslutning inom SIOS, i det senare
kallad Kvinnokommittén (KK), som är partipolitiskt och religiöst obunden och som i
samarbete med medlemmarna och andra demokratiska krafter vill verka för ett mångkulturellt
samhälle som präglas av språklig och kulturell pluralism, jämlikhet och mångfald, deltagande
i utvecklingen av ett mer demokratiskt och jämställt samhälle.
Utgångspunkt för organisation och verksamhet
SIOS Kvinnokommittés organisation och verksamhet bygger på SIOS stadgar, SIOS
Idéprogram och andra styrdokument som reglerar samverkan och verksamhet inom SIOS.
Målsättning och uppgift är att:
 främja kvinnors organisering och engagemang i föreningslivet och samhället
 underlätta och främja kvinnors delaktighet och påverkan i föreningslivet och samhället
 förbättra förutsättningarna för kvinnors egen utveckling för att uppnå jämlik social och
ekonomisk status
 för övrigt verka för en förstärkning av samarbetet för medlemmarnas gemensamma
intressen
Medlemskap och medlem
Medlemskap i Kvinnokommittén är frivilligt och förutsätter att man erkänner SIOS
Idéprogram och SIOS stadgar samt Kvinnokommitténs reglemente.
Medlem kan efter ansökan bli: självständiga kvinnoorganisationer, självständiga
kvinnosammanslutningar inom SIOS medlemsförbund, kvinnokommitteér och
kvinnoföreningar inom SIOS förbund samt då dessa saknas, i förekommande fall SIOS
medlemsförbund.
Fullvärdigt medlemskap förutsätter att man betalar medlemsavgift, inlämnar begärda
handlingar/uppgifter och ett aktivt deltagande i Kvinnokommitténs arbete.
Medlem antas på Kvinnokommitténs representantskapsmöte (årsmöte).
Kvinnokommitténs Representantskapsmöte
Kvinnokommitténs högsta beslutande organ är Representantskapsmötet. Ordinarie
representantskapsmöte hålls en gång per kalenderår, på en plats och vid en tidpunkt som
styrelsen beslutar, dock senast under maj månad.
Representantskapsmötet är beslutsmässigt då mer än hälften av medlemsorganisationerna är
närvarande. Varje medlemsorganisation äger en röst. Röstning med fullmakt är inte tillåten.
Medlemsorganisation äger yttrande-, förslags-, och rösträtt. Styrelsen äger yttrande-, och
förslagsrätt.
Kallelse och utlysning av representantskapsmötet utsänds till medlemsorganisationerna senast
åtta veckor före representantskapet.
Organisation som blivit antagen som medlem äger rösträtt från det att beslutet om antagandet
är fattat. Denna punkt ska alltså förklaras omedelbart justerad.

Förslag till dagordning, styrelsens verksamhetsredovisning, verksamhetsplan, förslag till
styrelse samt propositioner utsändes senast två veckor före representantskapet.
Representantskapsombud skall meddelas till styrelsen senast fyra veckor före
representantskapet. Möteshandlingar utsändes till inrapporterade ombud senast två veckor
före representantskapet. Vid ordinarie representantskapsmöte skall följande frågor behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av protokollsjusterare tillika rösträknare
3. Beslut om mötets reglementsenliga utlysande
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhet och ekonomiredovisning
7. Revisorers rapport
8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Motioner och förslag
10. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande året
12. Val av styrelse
13. Val av revisorer
14. Övriga ärenden
Justerat protokoll från representantskapsmötet skall utsändas till medlemsorganisationerna
senast fyra veckor efter mötet.
Extra representantskapsmöte
Extra representantskapsmöte kallas av styrelsen då styrelsen eller minst hälften av
medlemsorganisationerna så begär. Extra representantskapsmöte skall kallas till en tidpunkt
inom sex veckor efter det att en sådan begäran framställts. Möteshandlingar skall utskickas i
god tid.
Motioner
Motionsrätt tillkommer medlemsorganisationer. Motionerna ska vara styrelsen tillhanda
senast fyra veckor före representantskapet.
Styrelsen
Mellan representantskapsmötena leds verksamheten av styrelsen. Styrelsen sammanträder
efter behov.
Styrelsens storlek bestäms av antalet medlemmar i Kvinnokommittén. Varje
medlemsorganisation representeras i styrelsen av en ledamot som väljs på
representantskapsmötet. Varje medlemsorganisation utser en personlig ersättare som träder in
vid ledamotens frånvaro.
Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser representant som adjungeras i SIOS
Ledningsgrupp och SIOS styrelse. Beslut om firmatecknare tas på konstituerande
styrelsemöte.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal
äger ordföranden utslagsröst.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst 1/3 av ledamöterna så
begär.

Valberedning
Medlemsorganisationerna har till uppgift att föreslå styrelseledamöter och övriga för SIOS
Kvinnokommitténs verksamhet behövliga personer. Förslagen skall inlämnas i god tid före
representantskapsmötet.
Revisorer
Representantskapsmöte väljer (utser) två (2) revisorer.
Verksamhetsår
Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår och löper från 1 januari till 31 december varje
år. Verksamheten och räkenskaperna granskas av SIOS/KK:s revisorer.
Medlemsavgift
Medlemsorganisation erlägger senast den 1 april varje år medlemsavgift för innevarande
verksamhetsår. Medlemsavgiftens storlek för det kommande verksamhetsåret fastställs av
representantskapsmöte. Endast medlemmar som fullgjort sina plikter enligt denna paragraf
äger rösträtt och rätt till styrelseuppdrag.
Uteslutning
Medlemsorganisation som motarbetar eller skadar SIOS/KK:s syften eller arbete eller ej erlagt
reglementsenlig avgift kan uteslutas av ordinarie representantskapsmöte med 3/4 majoritet av
de närvarande på representantskapsmötet. Detsamma gäller om förutsättningar för
medlemskap upphör att gälla. Förslag om uteslutning skall väckas åtta veckor innan
representantskapet.
Utträde
Ansökan om utträde inlämnas till SIOS Kvinnokommitté i skriftlig form. I ansökan skall
framgå från vilket datum utträde sker och om eventuella krav på SIOS Kvinnokommitté.
Styrelsen godkänner ansökan och redovisar på nästkommande representantskapsmöte eller om
särskilda skäl föreligger låter RM fastställa det slutliga beslutet.
Reglementeändring
Beslut om ändring eller tillägg i detta reglemente fattas av ordinarie representantskapsmöte.
Förslag till ändring skall utsändas minst en månad i förväg.
Upplösning
Beslut om Kvinnokommitténs upplösning skall fattas vid två på varandra följande
representantskapsmöten med minst sex månaders mellanrum varav det ena ska vara ett
ordinarie representantskapsmöte. Vid upplösning tillfaller Kvinnokommitténs tillgångar
SIOS.
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