
§ 1 Namn  
 
Föreningens namn är IDH Väst 
 
§ 2 Syfte och Ändamål  
 
IDH Väst värdegrund utgår från konventionen om mänskliga rättigheter och strävar efter 
förbättrade livsvillkor, ökat skydd och stärkta rättigheter för alla som befinner sig i eller befunnit 
sig i kommersiell sexuell exploatering. Vår verksamhet bygger på övertygelsen att alla 
människor har lika värde o samma rättigheter.  
 
§ 3 Organisation  
 
IDH Väst är en ideell förening för kvinnor och transpersoner med erfarenheter av kommersiell 
sexuell exploatering. IDH Väst bedriver olika former av stödjande verksamhet för målgruppen.  
 
§ 4 Medlemskap  
 
Medlem kan den som sålt eller säljer sex bli, den som säljs/blivit såld av annan för sexuella 
ändamål, den som är eller varit i annan kommersiell sexuell exploatering som anställd, anlitad 
eller på annat sätt fått ersättning för sexuella handlingar. Medlemskap är inte öppet för den som 
anlitat, organiserat, regisserat, förmedlat eller på något sätt profiterat samt tillförskansat sig 
annan vinning som tredje part i kommersiell sexuell exploatering. För att bli medlem måste den 
sökande godta föreningens stadgar. Medlemmarna har rätt att delta på medlemsmöten, årsmöten, 
arbetsgruppers möten och att sitta i föreningens styrelse. Medlemsskap omfattar även 
tystnadsplikt. Enskilda medlemmar får inte outa andra medlemmars eller aktivitetsdeltagares 
identiteter eller vad medlemmar och deltagare berättar inom föreningen för obehöriga.  
Medlemskap upplöses genom eget utträde eller genom uteslutning. Eget utträde sker skriftligt 
eller muntligt till styrelsen. Medlem som motverkar föreningens verksamhet eller dess 
medlemmar kan uteslutas. Styrelsen kan fatta beslut om omedelbar uteslutning om det föreligger 
starka skäl där föreningens verksamhet eller medlemmar kan komma att skadas.  
 
§ 5 Medlemsavgift  
 
Medlem ska betala medlemsavgift med det belopp som fastställs av föreningens årsmöte. För att 
inte någon ska uteslutas medlemsskap av ekonomiska skäl så tas hänsyn till förutsättningar.  
 
§ 6 Ordinarie årsmöte  
 



Föreningens högst beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls en gång årligen senast 
under april månad. Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor i förväg. Den 
skall ange obligatoriska ärenden samt övriga ärenden som styrelsen önskar ta upp. Om enskild 
medlem vill ta upp frågor på årsmötet ska dessa frågor vara styrelsen tillhanda senast två veckor 
innan årsmötet. Minst två veckor före årsmötet ska styrelsen se till att verksamhetsberättelsen 
finns tillhanda liksom bokslut, revisionsberättelse, valberedningens förslag samt underlag för 
övriga ärenden. Medlem som betalt medlemsavgift eller på annat sätt visat att hen vill vara 
medlem, har yttrande- samt rösträtt på årsmötet. Omröstningen på mötet sker öppet såvida det 
inte beslutas annorlunda. Årsmötet ska vara offentligt. Endast vid årsmötet närvarande 
medlemmar har rösträtt. Vid lika röstetal avgör lotten.  
 
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar  
2. Val av sekreterare och justeringsmän  
3. Upprop  
4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning  
5. Anmälan av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut  
6. Anmälan av revisionsberättelse  
7. Frågan om fastställande av balansräkning för det förflutna räkenskapsåret  
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
9. Fastställande av budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår  
10. Val av styrelseordförande  
11.Val av styrelseledamöter samt suppleanter  
12.Val av revisor och revisorssuppleanter  
13.Val av valberedning  
14. Ärenden som styrelse, medlem eller revisor önskat få behandlat av årsmötet  
 
 

§ 7 Extra årsmöte  
 
Extra årsmötet ska hållas då styrelsen så beslutar eller på begäran av revisorn. Kallelse till extra 
årsmöte ska av styrelsen utsändas minst två veckor i förväg och däri ska det anges det eller de 
ärenden som behandlas.  
 
§ 8 Styrelse  
 
Styrelsen består av föreningens medlemmar och väljs på årsmötet. Styrelsen ska bestå av minst 
två ledamöter utöver ordföranden. Styrelsen utser kassör och sekreterare inom sig. Styrelsen är 
mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ. Styrelsens uppgifter är att se till att 



förvalta de beslut som årsmötet fattat samt tillgodose medlemmarnas intressen. Styrelsen kan 
utse arbetsgrupper som ska arbeta med särskilda frågor. Dessa gruppers förslag redovisas sedan 
för styrelsen som beslutar i de olika frågorna. Styrelsen är beslutsmässig då hälften plus en av 
ledamöterna är närvarande. Styrelsen ansvarar för att kalla till årsmöten.  
 
§ 9 Arbetsgrupper  
 
Medlemmar kan bilda arbetsgrupper för bedriva verksamhet på ett visst fält i syfte att främja 
föreningens ändamål. En arbetsgrupp är en samling av medlemmar utsedda för att utföra en 
specifik uppgift eller mål som definierats av föreningens medlemmar. Arbetsgrupperna delegeras 
av styrelsen vilket innebär att de är självstyrande inom ramarna för föreningens ändamål, 
verksamhet och plattform. Syftet med arbetsgrupper är att samverka nationella aktiviteter och 
projekt, kunskapsutjämna och ge möjlighet till föreningsarbete som inte är beroende av region. 
Gruppen är fri att forma sig så den passar sitt syfte. Arbetsgruppernas ekonomi förvaltas i samråd 
med föreningens styrelse. Styrelsen har också rätt att formulera en uppdragsbeskrivning till 
gruppen. 
 
§ 10 Revision  
 
För granskning av styrelsens räkenskaper och förvaltning ska årsmötet välja revisor och 
revisorssuppleant.  
 
§ 11 Förvaltning  
 
IDH Västs räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari till 31 december. Styrelsen ska före första 
mars för revisorns granskning överlämna verksamhetsberättelse balansräkning, vinst och 
förlusträkning för närmast föregående räkenskapsår. 
 
§ 12 Firmateckning  
 
IDH Västs firma tecknas av dem som styrelsen utser. 
 
§ 13 Stadgeändring  
 
För ändring av dessa stadgar erfordras bifall vid årsmöte av minst 2/3 av de i omröstningen 
deltagande. 
 
§ 14 Upplösning  
 



Beslut om IDH Västs upplösning ska fattas på samma sätt som i §13 anges. IDH Väst Överskott 
från upplösning av föreningen eller en eventuell konkurs ska skänkas till ändamål som 
överensstämmer med IDH Västs ändamål enligt 1 §. 
 
 
 


