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§ 1  BIP är en ideell, opolitisk och religiöst obunden organisation. 

 

§ 2  BIPs arbete styrs av stadgarna, nyskapande kulturutvecklingsprogram och långsiktiga   

       verksamhetsplaner som beslutas av årsmötet. 

 

§ 3 Ändamål 

 

BIP verkar för en demokratisk, jämställd och rättvis värld med en hållbar global utveckling och en 

hållbar användning av jordens resurser.   

  

      BIP verkar för alla människors lika värde och ett inkluderande samhälle utan diskriminering      

      med möjlighet till utbildning och utveckling på lika villkor. 

       

      BIPs verksamhet syftar till att stödja marginaliserade människor, som lever i fattigdom, så         

      de kan göra sina röster hörda, påverka beslut, som rör deras livssituation, och få tillgång till      

      sina mänskliga rättigheter.  

     

      BIP stödjer utvecklingsprojekt/program i Östafrika, företrädesvis Uganda: 

 

      -genom samarbete med lokala grupper, i synnerhet kvinnor, som vill starta egna föreningar med    

        rättighetsbaserat arbete och utvecklingsprogram. 

 

      -genom fadderverksamhet, som ger fattiga och föräldralösa barn/ungdomar, i synnerhet flickor,                                          

        möjlighet att studera och få en bra utbildning på lika villkor som andra barn/ungdomar. 

 

      -genom långsiktigt partnerskap med nationella och lokala föreningar, kapacitetsutveckling  

      och påverkansarbete, som stärker det civila samhället och lägger grunden för varaktiga resultat. 

 

      -genom att främjar kulturutbyte och kulturutvecklingsprojekt mellan Sverige och andra länder,  

       som leder till att öka kunskap för alla parter och att demokratiska värderingar stärks.  

 

§ 4  Medel för föreningens verksamhet tillgodoses genom frivilliga bidrag och donationer,   

       ideella insatser, insamlingar och intäkter från olika arrangemang mm. Medel kan även sökas   

       från andra organisationer, stiftelser och fonder. 

 

§ 5  Årsmöte skall hållas senast före maj månads utgång. 

       

§ 6  Kallelse och dagordning till årsmöte skall tillkännages 14 dagar innan via digitala medier  

       och anslås i föreningens möteslokal.  

        

§ 7  Alla medlemmar över 18 år är röstberättigade vid årsmötet. 

        

§ 8  Medlem äger vid sammanträdet en röst. Röstning med fullmakt medges ej. Omröstning sker    

       öppet och gäller med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst.   

  

§ 9  Styrelsen skall bestå av ordförande samt minst 5 ledamöter och två 2 ersättare. Styrelsen 

       väljs av årsmötet på sådant sätt att endast halva styrelsen förnyas samtidigt. 

                      



§10 Valberedningen skall bestå av två personer. 

 

§11  Organisationen skall revideras av en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisor-    

 suppleant. 

 

§12 Följande ärenden skall förekomma på årsmötet: 
 Öppnande 

 Fråga om årsmötet anslagits i tid 

 Justering av röstlängden 

 Val av mötesordförande, sekreterare, justerare och rösträknare  

 Dagordningens godkännande 

 Föredragning av organisationens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning 

 Revisionsberättelse 

 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

 Beslut i anledning av organisationens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

 Presentation av nya medlemmar 

 Fastställande av medlemsavgift 

 Behandling av propositioner till årsmötet 

 Behandling av motioner till årsmötet 

 Val av ordförande  

 Val av övriga ledamöter i styrelsen 

 Val av revisor och revisorssuppleant 

 Val av valberedning 

 Godkänna årets arbetsplan och budget 

 Fastställande av medlemsavgift 

 Övriga frågor 

 

§ 13 Organisationens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari till 31 december. 

 

§ 14 Medlemsavgiften betalas per kalenderår. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej. Alla beslut  

        rörande medlemsavgifter fattas av årsmötet.  

 

§ 15 Medlem som motarbetar eller icke stödjer organisationens syfte och ändamål kan 

        uteslutas. Beslut angående uteslutning fattas vid årsmötet. 

 

§ 16 Extra årsmöte hålls när styrelsen finner så påkallat eller om en tredjedel av organisationens   

        medlemmar gör framställning härom. 

 

§ 17 För stadgeändring krävs 2/3 majoritet vid ett ordinarie årsmöte eller enkel majoritet vid två på   

        varandra följande årsmöten. Förslag om stadgeändring skall finnas med i kallelse till årsmöte. 

 

§ 18 Föreningens bokföring och årsredovisning skall följa bestämmelserna i bokföringslagen  

        och årsredovisningslagen. Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning ska   

        tillämpas. I årsredovisningen ska framgå hur ändamålet främjats under räkenskapsåret. 

 

§ 19 Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning, fastställer budget och  

        säkerställer att föreningens medel, utan oskäliga kostnader, används för det avsedda målet. 

 

§ 20 Lån får ej tas i organisationens namn. 

 

§ 21  För upplösning av organisationen krävs 2/3 majoritet vid ett ordinarie årsmöte eller enkel             

        majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Vid upplösning skall organisationens  

        tillgångar överföras till BNO, Bishozi National Organisation i Uganda.  

        Medlemmar kan ej göra anspråk på någon del av egendomen. 

  


