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Program oeh Stadgar
för

t

Stadgar.
§ i-

Sveriges Kvinnliga Fredsförening, som ansluler sig till den internationella " kvinnliga
ii cdsrörclsen, arbetar lör fredsidéernas utbrcdning och förverkligande.
§ 2höreningen, som står öppen för hvarje
oförvitlig kvinna, beslår af aktiva och passiva
medlemmar, som alla vid sitt inträde betala
1 kr. i inskrifningsafgift. Dessutom erlägger
aktiv medlem 1 kr. om året och passiv med
lem antingen 25 kr. en gång för alla eller 3
kr. om året.

§ 3.
Arbetet fördelas inom olika sektioner, och
Iför akliv medlem vid sitt inträde i föreningen
välja sitt arbetsområde.
Hvarje sektion väljer på sitt första sam
manträde hvarje år ett arbetande utskott, be
stående af en ordförande, en sekreterare och
högst 3 andra medlemmar.
'
§ 4.
Styrelsen beslår af ordförande, kassaför
valtare och 3 sekreterare jämte de olika sek
tionernas ordförande.
Ordföranden äger alt sammankalla före
ningen samt leda och öfvervaka samarbetet
mellan sektionerna.
Kassaförvaltaren sköter föreningens eko
nomi.
Af sekreterarne ombesörjer en den inrikes
korrespondensen samt för protokoll, de två
ölriga ombesörja den utrikes korrespondensen.

P r o g ra m.
Sveriges Kvinnliga Fredsförening anser det
stridande mot humanitetens kraf att tillerkanna vapnen afgöranderfdt i mcllanfolkliga
tvistefrågor och tror på möjligheten af en utveckling, som gör lag och rätt till naturliga
skiljedomare mellan staterna, liksom de blifvil det mellan individerna. Genom all inom
och utom Sverige söka vinna anhängare åt
denna sin uppfattning vill föreningen främja
en internationell folkopinion mot krig och för
fredlig lösning af mcllanfolkliga konflikter,
röreningen .ser i en dylik opinion den nöd
vändiga förutsättningen för ett sådant ordnadt
rättsförhållande mellan staterna, som i långt
högre gnid än det nu rådande systemet skall
betrygga den nationella själfständighet, för hvars
väin vi nu äro hänvisade till vapenmakt.
Fnär kvinnorna på grund af skaplynne
och samhällsuppgifter olvilVelaktigl äro mest
agnade att sprida och vinna anslutning åt lredslanken, har föreningen särskildi vändlsigtill dem.
Intill dess slräfvandet efter ett framtida
varaktigt fredslillstånd nått sitt syfte, ser för
eningen i ett ändamålsenligt försvar ett skydd
tor den närvarande freden och ett yttersta
larn för frihet och själfständighet.
Lämnande andra samhällsfrågor å sido,
vill föreningen sålunda i sin mån bidraga till
det stora internationella kulturarbete, som har,
tdl mål alt befria mänskligheten från en af
dess mest fruktansvärda hemsökelser och en
af dess mest tryckande bördor,— kriget och
den beväpnade freden.

Föreningen liar ordinarie sammanträde i
januari, april och oktober. Vid sammanträ
dena lämna de skilda sektionernas ordförande
redogörelser för sektionernas arbete och fram
lägga för föreningen sina respektive förslag
till viktigare åtgärder,
§

6.

Alla val ske med slutna sedlar. Dock kan
val ske öppet, om flertalet närvarande med
lemmar så beslutar. Vid lika röstetal skiljer
lotten.
Frånvarande ledamot äger rätt att rösta,
då skriftlig fullmakt för ordföranden uppvisas.
§ 7.
Vid första sammanträdet b varje år före
kommer:
l:o) revisionsberättelse för föregående år;
2:o) frågan om ansvarsfrihet för styrelsen;
3:o) val af ordförande, kassaförvaltare och
3 sekreterare;
4:o) val af 2 revisorer och 2 revisors
suppleanter.
§

8.

Förslag till stadgeändring, för hvilken
fordras två tredjedels pluralilet, inlämnas
skriftligen till ordföranden, diskuteras på när
mast följande sammankomst och afgöres först
på den därpå följande.

Stockholm 1S9S, Gustaf Lindströms Boktryckeri.

