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Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem  

§ 1 Föreningens namn och säte 

Föreningens namn är Hundar Utan Hem. Föreningen har sitt säte i Stockholm. 

§ 2  Bakgrund 

Varje år avlivas fler än tusen friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma i många andra 
länder i Europa och i övriga världen. Även i Sverige finns många hundar som behöver nya hem.  

§ 3 Föreningens ändamål  

Att förmedla hemlösa hundar och granska de nya hem som hundarna placeras i.  

Att stödja och bedriva projekt och utbildning som verkar för att minska antalet hemlösa hundar. 

Att utbilda och höja människors medvetande om hundar och deras behov.  

Att genom opinionsbildande och politisk påverkan stifta och förbättra djurskyddslagar. 

Föreningens ändamålsparagraf kan inte ändras.  

Föreningen är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation utan eget vinstintresse.  

 

Föreningens styrelse 

§ 4 Styrelsen  

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst 5 ledamöter. Ordförande, ledamöter och 
eventuella suppleanter väljs av föreningens röstberättigade medlemmar på årsmötet. Ledamöter och suppleanter, 
vars mandatperiod går ut, kan omväljas. Mandatperioden för styrelseledamöter är två år och ordförande väljs på 
ett år. 

Styrelseledamot och suppleant kan, fastän hens mandattid inte gått ut, på egen eller revisorns begäran skiljas från 
uppdraget. Om antalet ledamöter då blir färre än fem skall beslut tas av årsmöte. För den avgåendes återstående 
mandattid skall samma årsmöte välja ny styrelseledamot.   

Styrelsen utser inom sig kassör, vice ordförande och sekreterare.  

Styrelsen kan för viss tid eller för särskilt ärende adjungera utomstående sakkunnig.  

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna eller suppleant är närvarande vid sammanträdet.  
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Vid möten skall alla beslut tas med enkel majoritet, om ej annat står skrivet i stadgarna. Röstning sker öppet. 

Suppleant äger yttrande- och förslagsrätt. Vid förhinder för ledamot att närvara vid styrelsesammanträde, 
inträder suppleant i ledamots ställe genom lottning.  

Beslut fattas med enkel majoritet; vid lika röstetal gäller ordförandens mening utom vid val då skiljer lotten. 

Adjungerad sakkunnig och revisor äger yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.  

§ 5  Kallelse till sammanträden  

Ordföranden kallar till sammanträde med styrelsen. Sammanträde skall även utlysas om av minst två 
styrelseledamöter eller revisor begär det. Till styrelsens sammanträden kallas samtliga ledamöter och suppleanter 
minst sju dagar före utsatt datum.  

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av ordföranden jämte annan vid sammanträdet 
utsedd styrelseledamot eller suppleant. I protokollet skall upptas alla styrelsens beslut och därvid uttalade 
skiljaktiga meningar. Röstfördelningen vid omröstningen skall anges. Varje ledamot, som deltagit i ett ärendes 
avgörande, anses ha biträtt det i protokollet antecknade beslutet, såvida hen ej där låtit anteckna skiljaktig 
mening.  

Styrelsen kan delegera vissa uppdrag och avgörandet av vissa ärenden till enskild styrelseledamot eller 
arbetsutskott. Dock skall åtgärd, som sålunda vidtagits, anmälas vid nästkommande styrelsesammanträde.  

§ 6 Styrelsens åligganden  

Det åligger styrelsen att förvalta föreningens medel i överensstämmelse med föreningens ändamål samt att 
föranstalta om placering och disposition av föreningens tillgångar.  

Styrelsen skall göra föreningens tillgångar på bästa sätt räntebärande med strängt iakttagande av medlens 
säkerhet. Alla värdehandlingar skall förvaras på ett säkert sätt. Genom styrelsens försorg skall hållas en ordnad 
samling av alla föreningens gåvokonto, testamenten och andra urkunder liksom i övrigt beträffande förvaltningen 
meddelade föreskrifter.  

Styrelsen skall föra räkenskaper över föreningens tillgångar, skulder, inkomster och utgifter samt att årligen 
avsluta räkenskaperna och skriva verksamhetsberättelse.  

§ 7  Firmateckning  

Styrelsen utser de personer inom styrelsen och inom organisationen som var för sig eller i förening äger teckna 
föreningens firma. Firmatecknare äger inte utan särskilt bemyndigande av styrelsen för föreningens räkning 
inköpa fast egendom, avyttra eller med inteckning för gäld belasta föreningen tillhörig sådan egendom, företa 
medelsplacering eller för föreningens räkning uppta eller bevilja lån.  
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Medlemskap 

§ 8 Stödmedlemskap  

Stödmedlemskap är ett passivt medlemskap som består av ekonomiskt stöd till föreningen med en av styrelsen 
fastställd medlemsavgift, månadsvis eller årsvis. Stödmedlemmar får information om föreningens verksamhet via 
hemsidan och nyhetsbrev.  

§ 9 Medlemskap med rösträtt 

Medlemskap med rösträtt är ett aktivt medlemskap och medlemmen är väl insatt i föreningens verksamhet för att 
kunna fatta beslut enligt föreningens intressen. Röstberättigad medlem är kontinuerligt aktiv i föreningens arbete 
och har en tilldelats mailadress inom föreningen (@hundarutanhem.se). Röstberättigad medlem kan vara anställd 
eller volontär och måste vara en fysisk person. Om föreningen har färre än sex röstberättigade medlemmar i 
enlighet med kriterierna ovan kan föreningens styrelse utse lämpliga medlemmar med rösträtt. 

§ 10 Uteslutning  

Medlemmar med rösträtt kan uteslutas ur föreningen om de inte uppfyller sina åtaganden, eller om deras 
agerande strider mot föreningens mål. Beslutet om uteslutning sker genom omröstning i styrelsen.  

 

Årsmöte 

§ 11  Årsmötet 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Alla röstberättigade medlemmar skall få kallelse med 
dagordning minst en månad innan mötet.  

§ 12  Förslag på ärenden att behandlas av årsmötet  

Alla medlemmar och styrelsen får avge motion att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara 
styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.  

§ 13  Dagordning  

Vid kallelse till årsmöte skall dagordning bifogas. Nya frågor (stadgeändringar undantaget) kan läggas till om ett 
omröstningsförslag efterfrågas av minst två tredjedelar av de röstande medlemmarna.   

§ 14  Valberedning 

Valberedningen skall bestå av minst två röstberättigade medlemmar och skall presentera förslag på nya 
styrelsemedlemmar samt ordförande. 
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§ 16  Rösträtt  

Styrelsen och alla röstberättigade medlemmar i Hundar Utan Hem har rösträtt.  

§ 17  Beslutsfattande  

Vid årsmöte skall alla beslut tas med enkel majoritet, om ej annat står skrivet i stadgarna. Röstning sker öppet.  

§ 18  Extra årsmöte  

Extra årsmöte skall sammankallas av styrelsen, revisor eller när minst en tredjedel av de röstberättigade 
medlemmarna kräver detta. När styrelsen mottagit en giltig begäran om extra årsmöte skall den inom fyra veckor 
utlysa ett sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.  

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. En skriftlig kallelse med mötets 
dagordning skall skickas till de röstberättigade medlemmarna minst tre veckor innan mötet.  

 

Tillsyn 

§ 19  Tillsyn  

Föreningen skall stå under tillsyn av revisor.  

§ 20  Föreningens räkenskaper  

Styrelsen skall föra fullständiga räkenskaper över föreningens verksamhet och avlämna densamma, avslutade per 
räkenskapsår, till revisor senast en månad före årsmötet påföljande år för hens granskning. Föreningens 
räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.  

§ 21  Revision  

Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall för varje räkenskapsår granskas av revisor. Revisor väljs vid 
föreningens årsmöte.  

Det åligger revisorn att granska och kontrollera föreningens tillgångar och räkenskaper. Därför skall alla protokoll, 
räkenskaper och andra handlingar, som rör föreningens förvaltning, göras tillgängliga för revisor närhelst de 
fordras. Av revisor begärda upplysningar angående någon förvaltningsåtgärd får ej förvägras denne. Över 
granskningen skall revisor ange revisionsberättelse och överlämna denna till föreningens styrelse senast 14 dagar 
före årsmötet.  
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Stadgar 

§ 22  Stadgeändring  

Ändring av föreningens stadgar beslutas vid årsmötet. För ändringsbeslut fordras två tredjedelars majoritet. 
Föreningens ändamålsparagraf kan inte ändras.  

§ 23  Stadgetolkning m. m. 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, 
hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Medlem förbinder 
sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän 
domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i § 24.  

§ 24  Skiljeklausul  

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då 
annan särskild ordning är föreskriven i stadgar, avgöras med hjälp av opartisk utomstående skiljeman. Vardera 
parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett.  

§ 25 Upplösning av föreningen  

För upplösning av föreningen fordras enhälligt beslut av styrelsen.  

Innan upplösningen blir giltig, skall styrelsen i samråd med revisor tillse att föreningens tillgångar överlämnas till 
institution, förening eller sammanslutning för att användas i enlighet med föreningens ändamål, såvida inte för 
särskilda medel andra villkor har föreskrivits i gåvobrev eller donationer.  

 

Dessa stadgar är antagna 2006-06-22, samt reviderade 2020-04-02 och 2022-10-25 av Föreningen Hundar Utan 
Hem. 

 

Vidimeras       Vidimeras 
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