Stadgar för Föreningen Alexandrias Vänner (FAV)
§1. Föreningens namn och syfte
Föreningen Alexandrias Vänner, som är politiskt och religiöst obunden, har till syfte att
främja fördjupade förbindelser mellan Sverige och Egypten
- genom att skapa personliga kontakter mellan svenskar och egyptier
- att inom Sverige förmedla information om Egypten och andra arabländer
- att stödja och uppmuntra ömsesidiga kulturella, vetenskapliga och kommersiella
aktiviteter
- att organisera eller medverka vid anordnandet av föreläsningar, sammankomster,
utställningar och dylikt samt att rekommendera litteraturreferenser
- att medverka till kunskaps- och erfarenhetsutbyte angående miljöfrågor
- att speciellt uppmuntra och stödja bilaterala projekt, som rör Alexandria och Västra
Götalandsregionen (VGR)
- att stödja aktiviteter vid Svenska Institutet i Alexandria (SIA) och inom Anna Lindh
Stiftelsen (ALF)
- att såsom en av UNESCO officiellt erkänd stödförening fortsatt stödja aktiviteter inom
Bibliotheca Alexandrina (BibAlex) och särskilt dess Nobelsektion
- att såsom en icke statlig organisation (NGO) underlätta samarbetet mellan å ens sidan
VGR och Göteborgs Universitet (GU) och å andra sidan SIA och BibAlex
§2. Medlemskap
Enskilt medlemskap
Enskilda personer, som önskar inträde i föreningen, kan anmäla sig hos styrelsen via e-mail
eller telefon. Styrelsen beslutar om medlemskap.
Avgifter för årligt och ständigt medlemskap beslutas vid årsmötet.
Stödjande medlemmar
Företag, institutioner, andra föreningar eller organisationer, som önskar stödja FAV, är
välkomna som medlemmar efter anmälan och godkännande av styrelsen. Avgift för stödjande
medlemskap beslutas vid årsmötet.
§3. Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Göteborg. Styrelsen skall bestå
av minst fem ordinarie ledamöter samt minst två suppleanter. Mandatperiod för ordinarie
ledamot är två år och för suppleant ett år. Årsmötet utser styrelsens ordförande samt ordinarie
ledamöter och suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv. I förekommande fall äger
styrelsen att till sig adjungera annan medlem av föreningen.
§4. Styrelsemöte
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då två styrelseledamöter så begär.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid styrelsens
sammanträden föres protokoll, som justeras av ordföranden och/eller utsedd justeringsman.

§5. Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret. Räkenskaperna skall senast den 15 februari i
avslutat skick jämte protokoll och övriga erforderliga handlingar lämnas till revisorerna, vilka
senast den 15 mars skall till styrelsen inlämna sin berättelse.
§6. Föreningsmöten
Föreningsmöten hålls 6-8 gånger per år enligt styrelsens planering och kallelse. Extra
föreningsmöte kan hållas när styrelsen så beslutar. Kallelse bör utgå per e-mail eller post
senast två veckor i förväg samt meddelas i press notis.
§7. Årsmöte
Kallelse till årsmöte inklusive agenda utsändes enligt gängse praxis. Vid föreningens årsmöte
skall följande ärenden förekomma:
1. Föredragning av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse.
2. Fastställande av årsredovisning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för
verksamhetsåret.
3. Val av styrelsens ordförande (vartannat år) samt övriga styrelseledamöter enl. §3.
4. Val av en revisor samt en revisorsuppleant.
5. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
6. Frågor väckta av styrelsen, revisorer eller enskilda medlemmar enl. §8.
§8. Förslag från medlem
Förslag i ärende som enskild medlem önskar behandla på årsmötet skall vara styrelsen
tillhanda senast den 15 mars eller annan dag som anges i kallelsen.
§9. Röstning
Varje enskild medlem eller stödjande medlem enl. §2 har en röst. I alla frågor sker avgörandet
genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
§10. Stadgeändring och upplösning av föreningen
För stadgeändring eller föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra följande
möten med minst en månads mellanrum, varav det första skall vara årsmötet. För dylikt
besluts giltighet fordras att minst två tredjedelar (2/3) av de närvarande röstar för detsamma.
Efter definitivt beslut om föreningens upplösning avgörs frågan om disposition av föreningens
tillgångar genom röstning med enkel majoritet.
Stadgarna fastställda i den svenska versionen den
28 mars 2006
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