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1.- Det bildas en f rening med ben mningen "Asociaci n de Espa oles en
Escania"(AEscania), som versatt p svenska ben mns som "Spanska F reningen i Sk ne" och p
engelska "Spanish Association in Scania", enligt artikel 22 i den Spanska Konstitutionen och den
Organiska Lagen 1/2002 den 22 mars. F reningen r ideell och av sj lvst ndig karakt r, etablerad av
spanska medborgare boendes i Sk ne, med syftet att etablera ett stabilt n tverk f r att uppn ett antal
m l som definieras i dess stadgar.
A
2.- F reningens s te r etablerat i Skatteberga 1430, 247 92 S dra Sandby (Sverige). Dess
verksamhetsomr de omfattar hela Sveriges riksterritorium, liksom Spaniens riksterritorium.
A

3.- Denna f rening best r p obest md tid.

K

2: NDAM L OCH E K AMHE E

A

4.- Denna f rening skall ha f ljande syften:

4.1 Att fungera som kontakt- och supportn tverk f r spanska medborgare som bor i Sk ne och deras
familjer.
4.2 Att underl tta etablering och integration, b de personlig och professionell, av dessa spanska
medborgare vid ankomst till, och under sin vistelse i, Sk ne.
4.3 Att fr mja Spaniens kultur, sedv njor och traditioner, vetenskap och spr k, bland b de det
spanska samh llet och v ra v rdar i Sverige, genom att arrangera evenemang och aktiviteter,
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4.4 Att fr mja inl rningen och utvecklingen av det spanska spr ket bland barnen till f reningens
medlemmar.
A
5.- F r att fullg ra sitt syfte, kommer f reningen organisera olika typer av aktiviteter
(f rutom s dana som kan anses riskfyllda f r dess medlemmar, tredje part eller allm nna/privata
egendomar). Exempel p aktiviteter som f reningen kommer att ordna:
5.1 -

Medlemsdagar och sammankomster.

5.2 - Firande och fr mjande av spanska och svenska festligheter och traditioner, ppna f r b de
medlemmar och allm nheten.
5.3 - Spanska och svenska kulturella aktiviteter som teaterverkst der, musik, hantverk eller annan
relaterad verksamhet.
5.4 - Informations- och tr ningsseminarier som syftar till den personliga och professionella
integrationen av spanska medborgare och deras familjer i Sk ne, i samarbete med olika svenska
och spanska myndigheter.
5.5 - Andra sociala eller
f reningsstyrelsen.

K

3: LEDAM

professionella aktiviteter

E :

som best ms

av

f reningen eller

IGHE E OCH PPGIF E

A
6.- Medlemmar i f reningen, vars antal kan vara obegr nsat, kan vara av tre olika typer:
ordinarie medlemmar, associerade medlemmar och hedersmedlemmar. Medlemskapets villkor,
s som r ttigheter och skyldigheter, r reglerade i de motsvarande artiklarna 7, 8 och 9 i detta kapitel.
A

7.- Ordinarie medlemmar

7.1 Ordinarie medlemmar  r de som uppfyller var och en av f ljande krav: innehar spanskt
medborgarskap, r ver 18 r gammal, samt r bosatt i Sk ne.
7.2 F r att bli godk nd som ordinarie medlem m ste man fylla i en blankett som man kan hitta p
f reningens webbsida, eller s kan man skicka ett brev till f reningssekreteraren. P blanketten ska
f ljande inkluderas: s kandens svenska adress och nationalitet (eller nationaliteter, om de r flera).
7.3 Alla s kande m ste acceptera var och en av artiklarna i dessa stadgar f r att bli ordinarie medlem
i f reningen. Detta kommer att framg i ans kan n r man l mnar in den till f reningens sekreterare.
Alla ans kningar som skickas till sekreteraren, p n got av de s tt som fastst llts tidigare i artikel
7.2, ska godk nnas med majoritet av styrelsen inom h gst tre m nader fr n dagen den mottages. Om
f reningsstyrelsen inte godk nner ans kan inom tre m nader kommer den automatisk avvisas.
7.4 Enligt styrelsen, ska samtliga ordinarie medlemmar i f reningen betala en rlig medlemsavgift.
Vid tiden f r f reningens bildande r den rliga medlemsavgiften noll (0) kronor. Denna summa kan
ndras f rst genom ett majoritetsbeslut vid rsm tet. Om rsm tet beslutar om en rlig
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medlemsavgift, kan dess storlek justeras genom styrelsebeslut. Vid uppr ttande av en h gre
rsavgift, m ste denna avgift betalas rligen och g ller fr n den 1 januari till den 31 december, fr n
det r man registrerar sig. Ingen medlem kommer att antas i f reningen f rr n den f rsta rliga
avgiften har betalats. Om en medlem antas till f reningen efter den 1 oktober, g ller den inbetalda
rsavgiften b de f r resterande del av innevarande r, och det kommande ret. Medlemsavgiften
kommer att ansl s till f reningens ordinarie verksamhet, enligt den ledande konstitutionsprincipen
som en ideell f rening.
A

8.- Associerade medlemmar:

8.1 Associerade medlemmar r de som inte uppfyller alla krav f r ordinarie medlemskap, till
exempel icke-spansk partner till en ordinarie medlem. Det associerade medlemskapet kommer att
vara ppet och inkluderande, inte exkluderande.
8.2 Personer som p beg ran av f reningen deltar i verksamhet och ndam l kan ackrediteras som
associerade medlemmar. Personer som vill deltaga i Spanska F reningen i Sk nes verksamhet men
som inte uppfyller kraven f r ordinarie medlemskap, kan ocks betecknas som associerade
medlemmar.
8.3 Associerade medlemmar kommer att tnjuta vissa av de privilegier som r tillg ngliga f r
ordinarie medlemmar (beslutas av styrelsen i en enkel majoritet); de skall inte betala medlemsavgift
och har inte r tt att delta i, eller ha r str tt vid, f reningens rsm te.
A

9.- Hedersmedlemmar

9.1 Hedersmedlemmar kan vara b de spanska och utl ndska, ven om de inte r bosatta i Sk ne. De
skall f resl s av styrelsen till rsm tet, och tv tredjedelars majoritet av r sterna av de n rvarande
medlemmarna r n dv ndigt. Hedersmedlemmarna i f reningen skall ha alla de privilegier som
innehas av de ordinarie medlemmarna, men inte beh va betala den rliga avgiften.
A

10.- vriga kategorier

10.1 De f retag eller f reningar med vinstmotiv som vill samarbeta med, eller delta i f reningens
aktiviteter ska beg ra en F retagsmedlemskap (Corporate Membership) . Nyttan och naturen av
s dana "F retagsmedlemskap (Corporate memberships) kommer att beslutas av styrelsen och
godk nnas med enkel majoritet av rsm tet.
A

11.- Villkor f r ordinarie medlemskap

11.1 F r ett ordinarie medlemskap b r f ljande villkor accepteras:

I) F lja dessa stadgar.
II) Acceptera de beslut som fattas av styrelsen och rsm tet.
3

AEscania

Maj 2019

III) Att betala den rliga avgiften, om s dan finns, inom fastst lld tid.
IV) Att bidra till att uppn f reningens m l i samh llet, med tanke p funktioner som r r
samordning, planering och spridning.
V) Att delta i aktiviteter och evenemang som organiseras av f reningen.
VI) N rvara vid rsm ten.
11.2 Ordinarie medlemmar har r tt till:
I) Att delta i de aktiviteter och sociala evenemang som organiseras f r alla medlemmar, p de
villkor som fastst lls.
II) Att f en kopia av dessa stadgar och vara medveten om de beslut som r tagna av styrelsen.
III) Ifr gas tta avtal och tg rder som strider mot dessa stadgar, inom fyrtio kalenderdagar fr n
och med den tidpunkt n r s kanden hade k nt till eller haft m jlighet att k nna till inneh llet i
det avtal som ifr gas tts.
IV) Att k nna till identiteten av de andra medlemmarna i f reningen, samt r kenskapen, och
utvecklingen av verksamheten.
V) Att ut va r tten att r sta och yttra sig vid rsm tet, samt att representera andra medlemmar
genom fullmakt.
VI) Beg ra att f avg som medlem.
VII) Enligt dessa stadgar kunna delta i f reningens styrelsearbete som valberedning eller
styrelsemedlem.
11.3 N r en ordinarie medlem vill avsluta sitt medlemskap i f reningen ska d rf r avsedd blankett
l mnas in till sekreteraren. N gon reduktion av rsavgiften kommer inte ske, ven om medlemskapet
avslutas i f rtid. Om avregistrering inte beg rs innan den 1 december, kommer medlemskapet
f rnyas automatiskt. De medlemmar som inte betalat sin rliga medlemsavgift kan uteslutas av
styrelsen tills avgiften r betald.
11.4 Om en medlem utf r n got olagligt, bedr gligt, bryter mot n gon till mpad lag, eller agerar p
ett s tt som skadar f reningen eller dess medlemmars rykte eller bild ska styrelsen ha r tt att s ga
upp medlemskapet (med enkel majoritet av r sterna) med omedelbar verkan.
11.6 Om en medlem i f reningen f rtalar, trakasserar, hotar, missbrukar, f rol mpar, inkr ktar p
privatlivet, eller uppmuntrar till v ld eller hat mot n gon person eller grupp av personer, som kan
resultera i civilr ttsliga eller straffr ttsliga f rfaranden ska styrelsen ha r tt att s ga upp
medlemskapet (med enkel majoritet av r sterna) med omedelbar verkan.
11.7 rsm tet har r tt att avsluta medlemskapet f r en medlem med omedelbar verkan, med tv
tredjedelars majoritet av de n rvarande medlemmarna vid en f rsamling ( r reglerad i motsvarande
artikel 15.4).
A

12.- Villkor f r Associerad medlemskap
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12.1 Associerade medlemmar kommer att bjudas in till de aktiviteter och sociala evenemang som
anordnas av f reningen f r alla medlemmar, p de villkor som fastst lls av styrelsen.
A

13.- Villkor f r Hedersmedlemskap

13.1 Villkoren f r hedersmedlemmarna inneb r att acceptera och ut va de r ttigheter som r
identiska med dem som ing r i kategorin ordinarie medlemskap men undantas den rliga
medlemsavgiften.
K

4: O GANI A ION OCH ADMINI

A ION

A
14.- F reningens styrande organ r rsm tet och styrelsen. F r att uppfylla m len i
f reningen, kan delegationer fastst llas antingen territoriellt, efter mnesomr de eller utifr n n gon
annan l mplig anledning. Styrelsen ansvarar f r att inf r rsm tet presentera de f rordningar enligt
vilka dessa delegationer kommer att styras (skyldigheter och befogenheter) i form av artiklar, som
ska godk nnas av tv tredjedelar av rsm tet f r att inf rlivas i dessa stadgar.
A
15.extraordin r.

rsm tet i f reningen r det beslutande organet.

rsm tet kan vara ordinarie eller

15.1 Det ordinarie rsm tet ska ske minst en g ng per r, p en plats utsedd av styrelsen, som skall
sammankalla m tet minst 30 dagar i f rv g och inte heller mer n 90 dagar i f rv g. Befogenheter
hos ordinarie styrelsen r enligt artikel 27 i dessa stadgar. M ten skall regleras av en ppen
dagordning som bifogas kallelsen.
15.2 Extra rsm ten kan ocks ske, om det beslutas av styrelsen, eller p skriftlig beg ran av en
femtedel av de ordinarie/hedersmedlemmarna, d r de ska uttrycka de fr gor som ska diskuteras. Vid
ett extra rsm te f r bara de fr gor som ing r i dagordningen tas upp.
15.3 Alla medlemmar kan n rvara vid b de ordinarie- och extrainsatta rsm ten, men bara ordinarieoch hedersmedlemmar har r str tt.
15.4 Vid rsm tet, oavsett om det r ordinarie eller extrainsatt, m ste vid satt datum minst 40 procent
av alla ordinarie och hedersmedlemmar n rvara (de som har r str tt) f r att vara beslutsm ssig. Om
antalet medlemmar vid rsm tet r otillr ckligt f r beslut, utg r en andra kallelse till rsm te vid
vilket de d n rvarande kan fatta beslut, oberoende av antal n rvarande medlemmar.
15.5 Vid behov kan enskilda beslut fattas mellan rsm ten via ett per capsulam f rfarande, d
styrelsen skickar ut beslutsunderlaget till r stber ttigade medlemmar som d svarar via e-post eller
annat elektroniskt verktyg.
15.6 Om inget annat f reskrivs i stadgarna, skall beslut fattas med enkel majoritet av de n rvarande
medlemmarna.
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15.7 Om ett rsm te kr vs, och om medlemmarna inte kan n rvara fysiskt, kan ett virtuellt m te
anordnas med hj lp av IT-verktyg. Virtuella extrainsatta m ten sammankallas minst 20 dagar i
f rv g men inte mer n 50 dagar innan utsatt datum. Dagordningen f r ett virtuellt rsm te skall
endast inneh lla elektronisk omr stning av en viss punkt som diskuterats tidigare i
diskussionsforumen i f reningen.
15.8 Endast ordinarie medlemmar och hedersmedlemmar f r delta i det virtuella rsm tet, och
medlemmarna kommer f personlig tkomst via elektroniska s kerhetsnycklar.
15.9 F r att de beslut som fattas genom omr stning vid ett virtuellt rsm te ska g lla, kommer ett
deltagande p minst en tredjedel av det totala antalet ordinarie- och hedersmedlemmar att kr vas.
Beslut skall fattas av en majoritet av de deltagande medlemmarna.
A

16.- rsm tets uppgifter:

16.1 Val och godk nnande av styrelsen.
16.2 Granskning och godk nnande, i till mpliga fall, och l gga fram rliga styrelsens rapport.
16.3 Kontroll och ansvarsfrihet f r styrelsen och delegationer i f reningen.
16.4 Anta avtal om andra fr gor som l mnas in f r verl ggning och beslut som inte inkluderas i
dessa stadgar.
16.5 Generalf rsamlingen f r avvisa styrelsen med en absolut majoritet av de n rvarande och r sta i
en sammans ttning (tv tredjedelar av kvorum kr vs) som r anordnat f r detta ndam l (endast detta
rende p dagordningen). Ett s dant m te skall ges med minst 20% av de ordinarie- och
hedersmedlemmarna i f reningen. Det f reslagna avl gsnandet av styrelsen skall l mnas skriftligt till
styrelsen, undertecknad av samtliga ledam ter som f resl s av en delegationschef.
A
17.- Ordinarie medlemmar kan ifr gas tta de resolutioner och det arbete i f reningen som
strider mot f rordningarna inom 30 dagar fr n dagen f r antagandet av dessa.
A
18.- Styrelsen ska best av fem ledam ter, plus direkt rerna f r de eventuella delegationerna
i f reningen. Samtliga styrelseledam ter har r str tt.
18.1 Bland medlemmarna i styrelsen ska en ordf rande, en vice ordf rande, en sekreterare, en kass r
och en ansvarig f r kommunikation utses.
18.2 Styrelsens ledam ter ska v ljas med enkel majoritet av f reningens r stber ttigade medlemmar
vid rsm tet. De v ljs bland ordinarie medlemmar och innehar sin styrelsepost i tv r.
A
19.- Styrelsen ska sammantr da minst tre g nger per r, varav en g ng vid den rliga
generalf rsamlingen. Styrelsens kvorum som kr vs f r att fatta beslut ska best av minst 5
medlemmar, och det r absolut n dv ndigt att en av dem r ordf rande eller vice ordf rande.
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Styrelsen kan tr ffas via telefonkonferens eller andra elektroniska medel n r medlemmarna anser det
l mpligt.
A
20.- Styrelsen sammantr der n r ordf randen eller n gon av medlemmarna anser det
l mpligt. Styrelsen kan verv ga och r sta p konkreta f rslag som presenterats f r dem av
ordf randen per post.
20.1 Kallelse till styrelsens sammantr den ska skickas av ordf randen minst 15 dagar f re st mman.
A
21.- Lediga tj nster som uppst r i styrelsen kommer att fyllas av ordf randen, efter samr d
med styrelsen, bland alla ordinariemedlemmar, och fram till n sta val.
A
22.- Beslut fr n styrelsens sammantr de ska antas med majoritet av de n rvarande
ledam terna.
A
23.- Styrelsen ansvarar f r utvecklingen av f reningsverksamheten och har ocks
befogenheter som inte uttryckligen r reserverade f r generalf rsamlingen eller n gon annan
st llning. Styrelsen ansvarar f r:
23.1 Att utse styrelseledam ter och suppleanter f r de olika delegationerna.
23.2 Att utse, organisera eller uppl sa kommitt er, grupper eller verksamheter som delegerats att
utveckla och genomf ra de beslut som antagits av styrelsen. F retr darna f r f reningen m ste
godk nnas av rsm tet.
23.3 Att uppfylla och verkst lla de stadgar och avtal som antagits av f reningens styrelse.
23.4 Uppr ttande och godk nnande av m tesrapporter, konton och rlig budget ver inkomster och
utgifter.
23.5 Hantering av f reningens medel och egendom.
23.6 Fastst lla l mpliga rutiner f r den b sta f rvaltningen av f reningens angel genheter.
23.7 F resl lagstadgade f r ndringar och godk nna f rfarandet f r utn mning av styrelseledam ter.
23.8

F resl medlemsavgifter.

23.9 Att s kerst lla sekretess av personuppgifterna f r medlemmarna i f reningen. Styrelsen f r
anv nda sig av n mnda data vid statistisk analys som r avsedd att fr mja f reningen, f rutsatt att de
nuvarande sekretessreglerna respekteras och, i vilket fall som helst, i enlighet med den (spanska)
organiska lagen 3/2018 om dataskydd.
A

24.- Ordf randen ansvarar f r:

24.1 Att leda styrelsens arbete.
24.2 Att n rvara vid styrelsem ten och rsm ten.
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24.3 Att f retr da f reningen inf r tredje part.
24.4 Att delegera sina befogenheter till tredje part med godk nnande av styrelsen.
A
25.- Viceordf randen ska ers tta ordf randen i dennes fr nvaro, i vilket fall han/hon skall ha
samma befogenheter som ordf randen enligt skriftligt avtal med denne eller genom
verenskommelse med tv tredjedelar av styrelsen.
A
26.- Vid rsm ten, styrelsem ten och andra m ten f r delegationer inom f reningen
ansvarar sekreteraren f r:
26.1 Att f ra m tesprotokoll och annan l mplig dokumentation. Sekreteraren m ste ocks se till att
f reningens dokumentation f rvaras s kert och r uppdaterad.
26.2 Korrespondens, medlemsregister och att sk ta allm nna fr gor i f reningen.
26.3 Att hantera medlemsans kningar och kommunikation med nya medlemmar.
26.4 H lla f reningens medlemsregister uppdaterat.
A

27.- Kass ren r ansvarig f r:

27.1 Att f rvalta medlen i f reningen.
27.2 Att h lla reda p in- och utgifter i f reningens dokumentation och disponera medlen i
f reningen p uppdrag av denna.
27.3 Att anv nda dessa medel n r styrelsen s kr ver. Kass ren kan ocks g ra detta p beg ran av
ordf randen, som d refter skall underr tta styrelsen.
27.4 Att rapportera till styrelsen vid ordinarie m ten eller n r styrelsen s kr ver.
27.5 Att ers tta ordf randen i avsaknad av honom/henne och viceordf randen.
A

28.- Kommunikationsansvarig r ansvarig f r:

28.1 Samordna informationsspridning och kommunikation kring f reningens aktiviteter och
planerade m ten, s v l genom direkt kommunikation med medlemmar som genom sociala n tverk
och andra l mpliga kommunikationskanaler.
A
29.F rutom
ordf randen,
viceordf randen,
sekreteraren,
kass ren,
kommunikationsansvarig och delegerade ledam ter, kan den spanska ambassadens delegat i Sverige
och delegater fr n de organisationer som har hedersmedlemmar delta i styrelsens m ten. Dessa
delegater kommer inte att ha r str tt, men kan delta i de diskussioner som uppst r under
styrelsem ten.
K

5: EKONOMI K HAN E ING
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29.- F reningen har inget grundl ggande arv.

A
30.- Kapitalet best r av medlemsavgifter, verskott fr n arrangerade aktiviteter samt alla
typer av bidrag och fria donationer.
A
31.- Fonder i f reningen skall disponeras av kass ren och ordf randen i bankinr ttning, som
har firmateckningsr tt var och en f r sig.
A
32.- Kapitalet kommer enbart och uteslutande att uppfylla f reningens syfte, under ansvar av
ordf randen och kass ren.
A
33.- N r ber knade kostnader anses vara extraordin ra kostnader ska de godk nnas av
styrelsen.
A
34.- Int kter fr n f reningen skall inte, under n gra omst ndigheter, delas ut till
ledam terna.
A
35.- Verksamhets ret b rjar den 1 januari och avslutas den 31 december varje kalender r.
Med undantag av det f rsta verksamhets ret som b rjar den dag d bolaget startar verksamheten och
avslutas den 31 december samma r.
A
36.- Senast tre m nader efter utg ngen av varje budget r ska styrelsen uppr tta
rsredovisningen,
inklusive balansr kning, resultatr kning och f rklarande rapport,
f rvaltningsber ttelse och f rslag till
tg rder med anledning av resultaten, enligt
utv rderingskriterierna och med den lagstadgade och f reskrivna strukturen och regulatoriska krav. I
till mpliga fall, m ste styrelsen ocks visa redovisningen och koncernf rvaltningsber ttelsen, som
ska undertecknas av samtliga medlemmar i styrelsen. Om en underskrift saknas m ste orsakerna
anges.
K

6: F
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NING A

A

37.- ndring av stadgar. Uppl sning av f reningen.

ADGA NA

37.1 Best mmelserna i dessa stadgar kan ndras med tv tredjedelars majoritet av de n rvarande och
r stande medlemmarna i generalf rsamlingen i f reningen, som utg r ett kvorum. ndringsf rslag
kan l mnas in av styrelsen eller av ett antal medlemmar, st rre n tio procent av de r stber ttigade
medlemmarna, och m ste meddelas alla medlemmar via e-post inom en period av inte mindre n 30
dagar f re det datum som fastst llts f r rsm tet. ndringarna kommer att vara giltiga direkt efter att
de har godk nts av rsm tet.
37.2 F reningen kan uppl sas genom beslut av tv tredjedelar av de r stber ttigade medlemmarna
vid ett extrainsatt rsm te speciellt f r detta ndam l och i enlighet med de regler som fastst lls i
dessa stadgar.
37.3 Vid uppl sning m ste rsm tet fastst lla exakta rutiner f r genomf randet.
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37.4 De eventuella tillg ngar som uppst r som f ljd av f reningens uppl sning ska anv ndas f r de
ndam l och p det s tt som rsm tet best mmer inom ramen f r f reningars nuvarande lagrum.

Lund, 2019-05-18.
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