Förbundsstadgar

Förbundsstadgar
Dessa stadgar är antagna av Islamiska Förbundet i Sveriges Kongress den 2012-06-10

1. Status
a. Organisationens namn är Islamiska Förbundet i Sverige, Islamic Association of
Sweden, الرابطة اإلسالمية في السويد, nedan kallad Förbundet.
b. Förbundet är en partipolitisk obunden riksorganisation med säte i Stockholm.
c. Förbundet är en grundande medlem i Federation of Islamic Organisations in
Europe (FIOE), och följer dess allmänna riktlinjer.
d. Förbundet arbetar utifrån en islamisk värdegrund baserad på Koranens budskap
och profeten Muhammads tradition (Guds frid och välsignelse vare över honom).

2. Syfte
Förbundet syftar till att bevara och stärka den muslimska identiteten och närvaron i
Sverige vilket möjliggör för muslimerna att, enskilt och i grupp, privat och offentligt,
utöva sin religion och engagera sig positivt i samhällets olika funktioner. Förbundet vill
vara ett naturligt stöd för den muslimska allmänhetens olika utmaningar och behov och
samtidigt vara en samhällsnyttig aktör som utifrån en islamisk värdegrund arbetar för
samhällets bästa.

3. Mål
Förbundet vill:
a. Förmedla kunskap om Islam, dess barmhärtiga värderingar och dess fredliga
budskap utifrån en samtida och lokal kontext.
b. Stödja Sveriges muslimer att utöva sina religiösa förpliktelser samt bevara sin
religiösa och kulturella identitet.
c. Uppmuntra upprätthållandet av allmännyttiga muslimska organisationer samt
stimulera medlemsorganisationer och andra muslimska föreningar att inta en
ledande roll, utveckla dess kompetenser och förbättra det kvalitativa innehållet i
verksamheten.
d. Påverka och opinionsbilda i frågor som berör den muslimska gruppen och dess
intressen i Sverige och i resten av världen samt inspirera Sveriges muslimer att
förena sig kring sina gemensamma utmaningar, mål och intressen.
e. Öka deltagandet, inflytandet och representationen av muslimer i de allmänna
institutionerna och organ.
f. Bredda dialogen och samarbetet mellan muslimer och representanter för andra
livsåskådningar och intressegrupper i syfte att stärka samexistensen mellan olika
grupper i samhället.
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g. Stärka kontakten med andra muslimska aktörer i Sverige, i Europa och i resten av
världen för att öka samarbetet och erfarenhetsutbytet inom den muslimska
gemenskapen.
h. Främja solidariteten med förtryckta muslimer runtom i världen genom att
uppmärksamma deras frågor och stödja dem i deras kamp mot orättvisor.
i. Delta aktivt i kampen för människans grundläggande friheter och rättigheter och
för en värld fri från förtryck och orättvisor.

4. Organisation
Förbundet är en medlemsbaserad organisation där de individuella medlemmarna utgör
Förbundets grund. Medlemmarna samlas i distrikt. Distrikten skickar sina ombud till
Kongressen som är Förbundet högsta beslutande organ. Mellan kongresserna är
förbundsstyrelsen och verkställande utskottet Förbundets styrande och förvaltande
organ.

5. Medlemskap
5.1.

Individuellt medlemskap

Medlemmar är alla individer som Förbundet antagit som medlemmar och som genomgår
ett, av Förbundet fastställd, utbildningsprogram genom Förbundets organiserade
studiecirklar.
För att vara medlem i Förbundet måste den enskilde uppfylla följande krav;
a.
b.
c.
d.

5.2.

arbeta lojalt i enlighet med Förbundets mål och syften,
uppträda i enlighet med Islams påbud,
delta i Förbundets studiecirkelprogram samt
erlägga en medlemsavgift.

Antagning

Nya medlemmar nomineras av distriktsstyrelsen, utbildningsavdelning eller förbundets
generalsekretariat.
För att bli medlem i Förbundet ska den enskilde:
a. ställa sig bakom Förbundets stadgar och dess grundprinciper,
b. fullfölja Förbundets utbildningsprogram för medlemmar samt
c. avlägga ett medlemslöfte.
Vid förflyttning av medlemmar från område till område ansvarar
generalsekretariat för ärendet och informerar de berörda distrikten.

5.3.

Förbundets

Utträde och uteslutning

Medlemmar har rätt att när som helst, efter skriftligt meddelande till distrikts-styrelsen,
utträda ur Förbundet.
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Om en medlem bryter mot IFIS stadgar eller avsiktligt skadar IFIS, motverkar
Förbundets mål och syfte, dess grundläggande principer eller på annat sätt aktivt
motarbetar Förbundsverksamhet så äger Förbundsstyrelsen rätt att utesluta
medlemmen ur Förbundet. Berört distrikt, Förbundets utbildningsavdelning,
generalsekretariatet samt Förbundets verkställande utskott har var för sig rätt att frysa
medlemskapet upp till 6 månader i väntan på att Förbundsstyrelsen ska fatta beslut om
uteslutningsärendet.
Förbundsstyrelsen är skyldig att informera övriga medlemmar om uteslutningsbeslut
samt redogöra uteslutningsärendet till Förbundskongressen.
Förbundskongressen äger rätt att upphäva förbundsstyrelsens uteslutningsbeslut

5.4.

Stödmedlemmar

Varje individ, som tar del av Förbundets verksamhet och service, besöker dess moskéer
eller engagerar sig i en av Förbundets medlemsorganisationer har rätt att registrera sig
som stödmedlem. Stödmedlemmar äger ingen rösträtt.

5.5.

Medlemsorganisationer

Medlemsorganisationer i Förbundet är sådana organisationer med rikstäckande
verksamhet som Förbundet grundat eller som Förbundet antagit som medlem. För att
vara medlemsorganisation i Förbundet måste organisationen uppfylla följande krav.
Medlemsorganisationen ska:
a. Vara av rikstäckande karaktär,
b. Följa Förbundets allmänna riktlinjer,
c. i sin stadgar nämna att organisationen är medlem i Förbundet och/eller
organisationen följer Förbundets allmänna riktlinjer,
d. ha kontinuerlig kontakt med Förbundet genom att skicka årsrapporter och andra
viktiga rapporter om organisationens verksamhet,
e. bjuda in Förbundet till organisationens årsmöten och andra viktiga aktiviteter
samt
f. erlägga en medlemsavgift.
5.5.1 Antagning av medlemsorganisationer
Nya medlemsorganisationer antas av förbundsstyrelsen efter en skriftlig ansökan.
Ansökan ska innehålla stadgar, senaste årsmötesprotokoll och viktiga
kontaktuppgifter. Ansökande organisation ska även skriftligen godkänna
Förbundets stadgar och ovannämnda medlemskrav.
5.5.2 Uteslutning av medlemsorganisationer
Om en medlemsorganisation inte uppfyller sina skyldigheter, motverkar
Förbundets mål och syfte, dess grundläggande principer eller på andra sätt aktivt
motarbetar Förbundet så äger Förbundsstyrelsen rätt att utesluta organisationen
ur Förbundet. Förbundets verkställande utskott har rätt att frysa en
medlemsorganisation upp till 6 månader i väntan på att Förbundsstyrelsen ska
fatta beslut om uteslutningsärendet.
Förbundsstyrelsen är skyldig att informera övriga medlemmar om uteslutning
sker samt redogöra uteslutningsärendet till Förbundskongressen.
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Förbundskongressen äger rätt att upphäva förbundsstyrelsens uteslutningsbeslut.

5.6.

Medlemsavgift:

a. Medlemsavgift för organisationer fastställs av förbundsstyrelsen.
b. Medlemsavgift för individer fastställs av kongressen.

6. Distrikt
Förbundet består av ett antal distrikt uppdelade efter geografiska områden som fatställs
av förbundsstyrelsen. Distrikten utgör den organisatoriska grunden för Förbundet genom
att samla och organisera Förbundets individuella medlemmar och medlemsföreningar.
Distrikten är skyldiga att förhålla sig till Förbundets normalstadgar för distrikt vilka antas
av Förbundets kongress.

7. Kongressen
a. Förbundets högsta beslutande organ är kongressen.
b. Kongressen hålls varje år innan maj månads utgång.
c. Förbundsstyrelsen ska skicka kallelse till kongressen senast 6 veckor innan
kongressen. Förbundsstyrelsen ska skicka möteshandlingar senast 2 veckor innan
kongressen om inget annat nämns i stagar.
d. Kongressen är beslutmässig när minst hälften av ombuden är närvarande.
e. Beslutet fattas med enkel majoritet av de närvarande, vid lika rösttal gäller
huvudförslag.
f. Varje ombud har endast en röst viket inte får överlämnas åt en annan person.

7.1.

Kongressombud

a. Ombud på kongressen är de personer som har utsetts av sina distrikt genom ett
medlemsmöte under observation av förbundets valberedning. Varje distrikt har
rätt att skicka ett ombud för varje 7 enskilda medlemmar. Val av ombud sker
årligen innan varje kongress.
b. För att väljas till ombud måste man vara medlem i Förbundet och ha påbörjat
utbildningsprogrammet för aktiva medlemmar samt betalat medlemsavgift för
året innan kongressen.
c. Alla medlemmar i Förbundet som påbörjat utbildningsprogrammet för aktiva
medlemmar samt betalat medlemsavgift för året innan kongressen äger rätt att
delta på kongressen med yttrande- och förslagsrätt. Anmälan till kongressen ska
ske senast 6 veckor innan kongressen.
d. Förbundsstyrelseledamöter, valberedning och revisorer som valts på föregående
kongress är ombud under hela kongressen.
e. Förbundsstyrelseledamöter får inte rösta ifråga om ansvarsfrihet.
f. Alla Medlemsorganisationer i Förbundet äger rätt att skicka en representant till
Kongressen vald av respektive styrelse. Representanten närvarar som observatör
med yttranderätt och deltar inte i slutna frågor i Kongressen.
g. FIOE (Federation of Islamic Organisations in Europe) äger rätt att skicka
representanter till kongressen med yttranderätt.

4

Förbundsstadgar
7.2.

Dagordning valår

7.3.

Dagordning mellanår

Kongressen ska behandla följande frågor vid valår, vart fjärde år:
a. Mötesfunktionärer för kongressen.
b. Kongressens behöriga utlysande.
c. Medlemsorganisationernas rapporter.
d. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiberättelse för gångna
mandatperiod.
e. Revisionsberättelsen.
f. Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
g. Motioner och propositioner.
h. Medlemsavgift.
i. Verksamhetsplan och rambudget för kommande mandatperiod.
j. Val av förbundsordförande.
k. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen.
l. Val av revisorer.
m. Val av valberedning.
n. Övriga frågor (i det fall kongressen beslutar att lyfta upp dem).

Kongressen ska behandla följande frågor under mandatperioderna:
a. Mötesfunktionärer för kongressen.
b. Kongressens behöriga utlysande.
c. Medlemsorganisationernas rapporter.
d. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiberättelse för gångna
verksamhetsåret.
e. Revisionsberättelsen.
f. Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
g. Motioner och propositioner.
h. Medlemsavgift.
i. Verksamhetsplan och rambudget för kommande verksamhetsår.
j. Övriga frågor (i det fall kongressen beslutar att lyfta upp dem).

7.4.

Motioner

7.5.

Extra Kongress

a. Alla medlemmar, medlemsorganisationer och distrikt har rätt att skicka motioner
till Kongressen.
b. Motionerna ska skickas till förbundsstyrelsen senast 4 veckor innan Kongressen
för behandling. Alla motioner ska sedan tas upp på Kongressen för behandling.

a. Extra kongress kan kallas av förbundsstyrelsen, revisorerna, valberedningen eller
då minst hälften av distriktsstyrelserna begär det.
b. Kallelse till extra kongress ska skickas senaste 4 veckor innan.
c. Extra kongress behandlar endast de frågor som är angivna i kallelsen.
d. Ombud på senaste ordinarie kongress är ombud på extra kongress.

8. Förbundsstyrelsen
Mellan kongresserna är förbundsstyrelsen förbundets högsta
Förbundets
angelägenheter
och
tillgångar
förvaltas
av
Förbundsstyrelsen väljs på en mandatperiod på fyra år.

beslutande organ.
förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen påbörjar sitt mandat första juli efter kongressen.
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8.1.

Sammansättning

8.2.

Huvuduppgifter

a. Förbundsstyrelsen består av en ordförande, tio ledamöter samt fyra suppleanter.
b. Ledamöter i Förbundsstyrelse måste ha varit aktiva medlemmar i förbundet i
minst två år.
c. Ordförandena för distriktsstyrelserna ingår i Förbundsstyrelsen med rösträtt.
d. Förbundsstyrelsen konstituerar sig omedelbart efter kongressen. Efter förslag från
ordföranden utses vice ordförande, kassör, generalsekreterare och firmatecknare.

a. Att leda Förbundets verksamhet i överensstämmelse med Förbundets stadgar och
av kongressen fattade beslut.
b. Att tillsätta utskott och avdelningar till vilken styrelsen äger delegera
beslutanderätt.
c. Att ansvara för uppföljning, planering och utveckling av medlemmarna, distrikten
och medlemsorganisationerna.
d. Att till kongressen avgiva ekonomisk- och verksamhetsberättelse samt förbereda
övriga kongressärenden.
e. Att fastställa en delegationsordning, detaljerad verksamhetsplan och budget.
f. Att sköta en ordentlig överlämning av ansvarsuppgifter samt information till
nästkommande styrelse.

8.3.

Förbundsstyrelsemöten

a. Förbundsstyrelsen sammanträder minst sex gång per år varav tre fysiska möten
på ordförandens kallelse, eller när minst halva antalet styrelseledamöter begär
det.
b. Förbundsstyrelsen är beslutsför då minst sju ledamöter är närvarande.
c. Vid sammanträdena skall beslutsprotokoll föras.
d. Förbundsstyrelsesuppleanter
och
revisorer
äger
rätt
att
delta
på
förbundsstyrelsemöten med yttrande och förslagsrätt och ska ta del av alla
handlingar och kallelser.
e. Valberedning äger rätt att delta på förbundsstyrelsemöten med yttrande och
förslagsrätt i frågor som berör valberedning och ska ta del av alla handlingar och
kallelser.
f. Förbundsstyrelsen beslutar enligt enkelt majoritetsbeslut. Vid lika röstetal gäller
ordförandens röst.
g. Förbundsstyrelsen äger rätt att till sig adjungera sådan(a) person(er) som kan
berika styrelsens arbete. Adjungerade ledamöter äger ingen rösträtt.

9. Förbundsordförande
a. Förbundsordföranden är Förbundets främste företrädare och talesman.
b. Förbundsordföranden väljs av kongressen för en mandat period på fyra år.
c. En förbundsordförande får väljas i högst två på varandra följande
mandatperioder.
d. Förbundsordföranden ska vara en ledargestalt och en aktiv medlem i förbundet i
minst två år.
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10. Verkställande utskott
10.1.

Sammansättning

10.2.

Huvuduppgifter

a. Verkställande utskottet består av Förbundets ordförande, generalsekreterare och
kassör.
b. Förbundsordföranden äger rätt att utse ytterligare upp till två ledamöter i
verkställande utskottet vilka sedan godkänns av förbundsstyrelsen.
c. Verkställande utskottet sammanträder efter kallelse av förbundsordföranden.

a. Verkställande utskottet handhar, med ansvar inför förbundsstyrelsen, den
omedelbara
ledningen
av
Förbundets
verksamhet
enligt
gällande
delegationsordning.
b. Verkställande utskottet ansvarar för att beslut som fattats av kongressen och
förbundsstyrelsen blir utförda.
c. Verkställande utskottet ansvarar för att förbundsstyrelsens och kongressens
arkivhandlingar förvaras och bevaras på ett betryggande sätt.
d. Verkställande utskottet har arbetsgivaransvar gentemot den personal som
anställs vid förbundskansliet.
e. Verkställande utskottet ansvarar för planering och genomförande av Förbundets
styrelsemöten.
f. Verkställande utskottet ansvarar för verksamhetsuppföljning av Förbundets
avdelningar, distrikt och medlemsorganisationer.

11. Valberedning
a. Valberedning består av minst 3 och högst 5 ledamöter och väljs av
förbundskongressen var fjärde år.
b. Ledamöter i valberedningen ska vara ledargestalter och ska ha varit aktiva
medlemmar i förbundet i minst två år.
c. Ledamöter i valberedningen ska ha suttit i förbundsstyrelsen under minst 2 år.
d. Valberedningen
ansvarar
för
att
bereda
valen
till
ordförande,
förbundsstyrelseledamöter och revisorer vid kongressen. Valberedningen ansvarar
för att förslå kongress funktionärer.
e. Valberedningen kan på uppdrag av förbundsstyrelsen ansvara för att utse högt
uppsatta förtroendeuppdrag eller högre medlemsutmärkelser.

12. Revisorer
g. Kongressen väljer två revisorer och två revisorssuppleanter för en mandatperiod
på fyra år.
h. För att väljas till revisor ska man uppfylla samma krav som förbundsstyrelseledamöter.
i. Revisorerna ansvarar för att granska styrelsens arbete, förbundets verksamhet
och ekonomi.

13. Räkenskap
Förbundets verksamhetsår omfattar perioden 1 jan – 31 dec. Förbundsstyrelsen skall
före februari månads utgång överlämna räkenskapshandlingar, verksamhets- och
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förvaltningsberättelse till revisorerna för granskning. Revisorerna skall lämna berättelse
över granskningen och återställa handlingarna till förbundsstyrelsen senast den 1 april.
Verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelsen framläggs av förbundsstyrelsen vid
förbundskongressen och utsändes därför tillsammans med övriga kongresshandlingar.

14. Firmatecknare
Förbundets firma tecknas av de som förbundsstyrelsen utser.

15. Stadgeändring
Vid meningsskiljaktigheter kring tolkning av stadgarna, äger kongressen rätt att avgöra
tolkning. Förbundsstyrelsens tolkning gäller fram till kongressen. För stadgeändring
fordras beslut med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande Kongresser med minst
tre månaders mellanrum varav en är ordinarie kongress. Stadgeändringsförslag görs
genom proposition eller motion, och skall skickas ut till ombuden senast fyra veckor
innan Kongressen.

16. Upplösning
För upplösning av Förbundet fordras beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra
följande förbundskongresser med minst tre månaders mellanrum varav en är ordinarie
förbundskongress. Vid eventuell upplösning av förbundet skall tillgångar överlåtas till
FIOE (Federation of Islamic Organisations in Europe) om inget annat uppges vid
upplösningsbeslutet.
Dessa stadgar består av 16 paragrafer och är fastställda vid förbundskongressen
den 2012-06-10
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