Svenska sektionen
av

Internationella Kvinnoförbundet
för Fred och Frihet.

ÄNDAMÅL OCH SYFTE I INTERNATIO
NELLT ANTAGEN FORMULERING.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Fri
het vill förena kvinnor i alla länder, som äro mot
ståndare till varje slags krig, exploatering och för
tryck och som arbeta för universell avrustning och
för lösande av konflikter genom erkännandet av
mänsklighetens solidaritet, genom medling och skil
jedom, genom internationellt samarbete och genom
tryggandet av social, politisk och ekonomisk rätt
visa för alla, utan hänsyn till kön, ras, klass eller
trosbekännelse.
De nationella sektionernas arbete är baserat på
de resolutioner och deklarationer, som antagits vid
förbundets internationella kongresser, bland vilka
varje sektion äger utvälja dem, vilka den önskar
lägga till grund för sitt arbete.
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STADGAR.

§

Ändamål.

Förbundets ändamål är att samla svenska kvinnor
till arbete i enlighet med förbundets program.
§

Medlemskap.

Organisation.

i.

2.

Medlem av Förbundet kan varje svensk kvinna
bliva, som omfattar Förbundets program!, fyllt 18 är
och erlagt den stadgade årsavgiften.
§ 3.
Förbundets medlemmar sammansluta sig till kret
sar, sorterande under en gemensam Centralstyrelse.
Â orter, där krets ännu icke hunnit bildas, kan
Centralstyrelsen' utse en representant. Där varken
krets eller representant finnas, kan medlem direkt
ansluta sig till förbundet genom Centralstyrelsen.
§ 4.

Centralstyrelse.

Förbundets angelägenheter handhavas av en Cen
tralstyrelse, som består av 7 i Stockholm boende
medlemmar samt minst 4 medlemmar från lands
orten. Centralstyrelsens funktionärer, ordförande,
v. ordförande, sekreterare och kassaförvaltare, väl
jas bland Stockholmsmedlemmarna och utgöra För
bundets verkställande utskott.
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§ 5.
Förbindelse med Internationella Kvinnoförbundet Internationell
anslutning.
för Fred och Frihet (W. I. L. P. F.) upprätthålles
genom Förbundets verkställande utskott.
§ 6.

Centralstyrelsen sammankallas varje år till ordi Ombudsmöte.
narie ombudsmöte, som bör hållas före april månads
utgång. Till ombudsmöte äger varje krets rätt att
sända ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlem
mar. Ortsrepresentant (se § 3) äger rätt närvara
vid möte och där utöva rösträtt. Vid ordinarie om
budsmöte skola följande ärenden förekomma:
1) Redogörelse för Förbundets verksamhet under
sist förflutna arbetsår.
2) Revisionsberättelse och frågan om ansvars
frihet för styrelsen.
3) Val av Centralstyrelsens ordförande och öv
riga medlemmar.
4) Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter.
5) Bestämmande av årsavgiftens storlek.
6) Övriga ärenden.
Extra ombudsmöte kan inkallas, om Central
styrelsen så finner nödigt eller minst '/£ av kret
sarna så påfordra.
§

7.

Frågor, som äro av den vikt, att de böra av
Skriftlig
Förbundet i dess helhet behandlas och icke tåla omröstning.
uppskov, kunna avgöras genom skriftlig omröstning
inom kretsarna. Protokoll över kretsarnas omröst
ningar skola insändas till Centralstyrelsen.

-

§

Kretsar.
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8.

Kretsarna äga rätt att självständigt ordna sitt
arbete inom ramen av Förbundets program; att
antaga tilläggsstadgar, förutsatt att dessa icke
strida mot Förbundets allmänna stadgar; samt att
besluta om särskild årsavgift för det lokala arbe
tets bedrivande.
Om en krets upplöses, tillfalla dess eventuella
tillgångar förbundskassan.

§ 9.
Stadgeändring.
Förslag till ändring av Förbundets stadgar och
program kan väckas å ombudsmöte, men avgöras
först på följande ombudsmöte eller medelst skrift
lig omröstning inom kretsarna. För stadgeändring
fordras % majoritet.
§

Upplösning
eller
ombildning.

10.

Beslut om Förbundets upplösning eller ombild
ning kan endast fattas å ombudsmöte och måste
underkastas skriftlig omröstning inom kretsarna.
På samma sätt bestämmes om tillgångarnas an
vändning.

Stockholm, Oskar Eklunds boktryckeri, 1929.

