Förslag till program och stadga.r.

Kvinnornas Fredsförbund
Svenslnr aVllelningen av Kvinnornas Internationella FÖl'IJU1Hl för Fretl och Frihct.

P,{OORAM.
FörbLll1clets äJ.damål är att samla,svenslm kvinnor tiM arbe,te för freclcILs trygigo::mde genom hckämpaJHI,e ,:lV v:11det 'som mecle1 att lösa konJliikter
lTlelbn rnti,oneT och ,,,amhälls,kla,sser,
samt till al'het,e för främjande av frjhet oCJh
fnlmåtskridamle.
J..i'ör u.ppnLl'ondo av c1o.ssa m:11 vill förhLmdet i
främsta rummet vork:L föl':
l) I n ter,na ti.o.nell t s:lmarbet,e på 'oHka orrnråc1on.
2) Upplysning

internationella

och ,sociala

frågor.

3) Ungdomens fostran oah l1ILdervisning ,i enlighet med don konstruktiva fredens ideal.
4) Melbnlolk,1.ig hjälpverksamhet.
5) SanlJhällenas nydaning på soLicLa·ritetens
grund i en riktning, s,om för alla medbor,gare he-tryg,ga,r rätt och frihet.
G} Den :.tllmiinna viirnepliktens :wskaffande i
:.tHa Wndcr som ett för,,,ta ,steg till fLIllstänclig avrustning,
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STADGAR.
§ 1.
Andamål.

Förbllmcl.ets ändamå.l äT att samla sv,euska kvilln.or till arbete i enlighet med förb1lildets pl'o,gra.m.
§ 2.

Medlemsskap.

'I'Ledl-em:w iöro=det kan v,arie svensk kvinna
bliva, som 'omfatta.r fö~'bundets pr·ogram, fyllt 18
år '0c.11 ,erla,gt den sta,dO'ade årsavgiften.

Organisation.

FörlJ-undets medl'emmar s·ammallsluta sj,g till
kr.etsa,r, ,so'1'ter·ande ulw·er 'en gemensam Centra,l,styrelse. A orter, där kr,et·s ännu ioke ,hUlmit hildas, kan Centralsty.relsen utse ,en re,presentant.
Där varken kr'et,s eller ·re,pre,sentant f.inna,s, kan
me,dlem direkt ansluta sig tillförbud,et genJm
Cen1:.ra.lsty.re,lsen.

Centra/styrelse.

Förbundets angelägenheter 11ancl11avas aven
Centra.lstyrelse, som -består ,av 7 i Stockiholm boend·e me,dl'emma.r amt minst 4 meCU€III1ffillJr från
landsorten. Central tyrel ens funktionäreT, 'ordförande, v. ordiöraThd·e, sekreterar·e, ,biträdande sekreterare och kas!;laförvalta.re, väljas bland StoCJkholt1lJSillooleJll1l1arna ,och utgöra För1mnc1ets verkställande u1skott.

§ 3.

§ 4.

§ 5.
Internationell Fä.rbindelse.n med K v·innorna-s InternllJtionclla
anslntning. Förbund för Fred ·och Frihet ('~T. L L. P. F.) upp-

--;3rätthållrs
skott.

g.enom

FörhUludets

verkställande ut-

§ 6.
Centra,l,styrels,en ,sarmmankal1a,s varj·e år till ar- Omblldslllöte.
din,a,rie ombllCl<smöt,e, ,80m bör hållas före April
månads utgång. Ti11 omlN1clsmöte äger vaJ'je kret.s
rätt att sända ett ·omblldför v.arje påbörjat 50bl medlemmar.
Ortsrepr,esentant (se § 3) ä,ger
rätt närvara. vid mötet och där utövn rösträtt.
Vid ,ord.ina,rieombllclsrrnöto ,sk,ol'a ,följande ärenden
rö.r·.eko·mma,
1) H,edo,gö·rel,se för Förbundets v-erl{samhet under .':list förllumu ,arbet.sår.
2) He,-isionsberättelse -och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
3) Va] 'av Cent1'al,stY1'elsens ordförande -och övniga medJ.emma,r.
4) Val ,av 2 1'eviso-rer och 2 revisol'suppJ.eanter.
5) Bestämmande ,av ånsavg:iit,ens ,storlek.
6) ÖVl'iga ärend,en.
Extm ,ombudsmöte kan ink,allas, ·om Centralstyrelsen Q,å finner nödigt e].]e1' minst 1/. av kretsanlu
så påfordra.
§ 7.
Frågor, som ,äro av den v·i,kt. att d-e böra 'IV Skriftlig Ofnl'ÖStFörbundet i d'e:ss helhet behaIlJdlas och icke tåla
nillg.
uppskov, kllllna avgöras g,enolli skniftlig omröstning inom kr,ets,arna. Protokoll över kretsarnas
omröstningar skola insändas till CentraliStyrelsen.
§ 8.
Kretsama ,ä,ga rätt att ,självständigt ordna sitt Kretsar.
arbete inom ramen av Förbundet,s p.rogram; att

4cmtaga til!ägg,sst,a,dgm', förut,g,att att dessa icke
stri·da mot E'örbunJdets allmänna ,st:lJclgar; samt
,]tt beshltlt om sänskJikl årsavgift för det lokala
;].rbetets bedrivande.
Om en krets upp lö,s,es, tillfialla dess eventuella
till,g1ngar E'örhullclslwEsan.
§ 9.
Swdged/ldri/lg.

Förslag till änd.ring .av Förbuncle,ts stadgar ·och
r,rogram k,an väckas å ombuclsmöt,e, men av,göras
törst pet följande ombudsmöte ,eller me,del,st ,skriftlir-: omröstning inom luets-arna. FörstadgeändI'ing 'fordras "/" major.itet.

Up/lliiS/lIllg dler
omb//dliiIlI!·

j3·eslut om Förhul1Jclets uppl'ösning eHor ombildlling k~n endJst fattas å omhurusmöte och måst-e
IJlId·erk-nsta.s skriftlig omrö,sltning inom kr·etsarna.
1"1 s' mma sätt be,stämme,s om tjJlgångoTno,s an\ lindning.

§ 10.
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