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1 § Organisationens namn

Organisationens namn är Nationell kvinnojour och stöd på

teckenspråk, NKJT.

2 § Ändamål

Organisationen arbetar för “En värld fri från våld för alla kvinnor som talar svenskt
teckenspråk”

Organisationen är rikstäckande, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som har  ett
intersektionellt perspektiv som genomsyrar hela verksamheten och arbetar utifrån språk och
rättighetsperspektiv. Organisationen arbetar för och med personer som identifierar sig  som
kvinnor som är döva, som har hörselskada eller kombinerad syn- och hörselnedsättning  -
även kallat för dövblindhet och som talar teckenspråk.

Vi strävar efter demokratiska arbetsformer präglas av respekt för alla människors lika
värde, socialt ansvar, hederlighet och öppenhet.

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och med insikt
om mäns våld mot kvinnor, våld och förtryck i nära relationer, hedersrelaterat våld och
förtryck samt att vuxnas våld mot barn med insikt om hörsel normers struktur är det
yttersta  uttrycket för det ojämställda samhälle vi lever.

Organisationen ska verka genom att;

- arbeta med särskilt fokus på frågor som rör kvinnors, tjejers, HBTQia+- och barns rätt



till frihet från våld och förtryck

- att stödja utvecklingen i samhället genom att erbjuda organisationens kunskap och
kompetens i dessa frågor

- vara ett serviceorgan och ta tillvara deras gemensamma intressen,

- sprida information om medlemmarnas kunskaper, arbete och erfarenheter,

- genom arbete och erfarenheter delta i och främja kunskapsbildning och forskning  lokalt,
nationellt och internationellt synliggöra brister och föreslå förbättringar  beträffande
samhällets hantering av frågor som rör mäns våld och förtryck mot kvinnor,  icke-binära
och barn

- delta i och stimulera den offentliga debatten vara remissinstans som bevakar och
besvarar utredningar och förslag som ligger inom medlemmarnas intresseområde.

3 § Organisationens säte
Organisationen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

4 § Beslutande organ
Organisationens beslutande organ är
* Årsmöte
* Extra årsmöte
* Medlemsmöte
* Styrelse
* Revisorer
* Valberedning

5 § Firmateckning
Organisationens firmatecknare beslutas av organisationens styrelse.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Organisationens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår, 1 januari-31 december.

7 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst
en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna
röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som
styrelsen.



ORGANISATIONENS MEDLEMMAR

8 § Medlemskap
Organisation är öppen för kvinnor, tjejer, icke-binära och barn som är själva döva, har
hörselskada, har dövblindhet eller talar teckenspråk. Medlem skall följa organisationens
stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i
medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Storleken på
avgift för medlemskap beslutas på årsmötet.

9 § Stödmedlemskap

Män eller organisationer kan bli individuella stödmedlem för att stödja Nationell kvinnojour
och stöd på teckenspråks verksamhet. Organisationer som vänder till kvinnor och tjejer är
välkomna som stödmedlem med närvaro- och förslagsrätt vid organisationens årsmöte.
Storleken på avgift för stödmedlemskap beslutas på årsmötet.

10 § Upphörande av medlemskap
Medlem under medlemsåret som önskar utträda från organisationen skall skriftligen anmäla
detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat organisationen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift det aktuella medlemsåret och som efter en
skriftlig påminnelse inte betalat senast 30 april sen kan medlemmen anses ha trätt ur
organisationen.

11 § Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur organisationen av annan anledning än att denne har försummat
att betala av organisationen beslutade avgifter, motarbetat organisationens verksamhet eller
ändamål, utövat trakasserier och kränkande behandling mot andra medlemmar eller brutit mot
organisationens tystnadspliktsavtal eller uppenbarligen skadat organisationens intressen.
Styrelsen har mandat att fatta beslut om uteslutning.

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

12 § Tidpunkt, kallelse
Årsmöte, som är organisationens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad
på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast
sex veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; via mail, i organisationens
kanaler i



sociala medier och på hemsidan.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av
organisationen med annan organisation eller annan fråga av väsentlig betydelse för
organisationen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med
budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas
tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet. I kallelsen skall anges var
dessa handlingar finns tillgängliga.

13 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte
Styrelsen får avge proposition att behandlas av årsmöte. Proposition ska anges vid kallelsen
till kommande årsmöte. Proposition från styrelsen ska komma till medlemmarna tillhands
senast 14 dagar före angivet datum för årsmöte.
Medlem får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen
tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt
yttrande över förslaget.

14 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Medlem som har betalt medlemsavgiften senast fram till årsmötets start mot uppvisande
av betalning gjorts. Under mötesåret  fyller 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är
personlig och får inte utövas genom  ombud. Observatörer och gäster som inte har
rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på  mötet.

15 § Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på
mötet.

16 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med handuppräckning (acklamation) eller om så begärs efter omröstning
(votering). Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla
frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val
avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta
antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna
röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften
av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall
dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag
som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte
röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut



bekräftas med klubbslag.

17 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av organisationen.
Anställd i organisationen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen
eller till revisor i organisationen.

18 § Ärenden på ordinarie årsmöte

* Vid årsmötet ska följande punkter förekomma:

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Upprättande av röstlängd
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare
7. Val av två rösträknare
8. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
9. Valberedningens nomineringslista och ev. motkandidat/er
10. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
11. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
12. Revisorernas berättelse för samma tid
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
14. Beslut om årsavgift för kommande år för
a) medlem
b) stödmedlem
15. Beslut om antal ledamöter
16. Fastställande av arvoden
17. Val av ordförande (1 år)
18. Val av styrelseledamöter (2 år)
19. Val av auktoriserad revisor (1 år)
20. Val av internrevisor (1 år)
21. Val av ledamöter (1 år) till valberedningen, varav en
sammankallande
22. Behandling av propositioner och motioner
23. Fastställande av verksamhetsplan och budgetförslag
24. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild
medlem hos styrelsen skriftligen anmält. Ärende som ej upptagits på föredragningslistan
kan ej tas upp för beslut.



25. Årsmötets avslutande

19 § Extra årsmöte
Vid extra årsmöte kan endast ärenden upptas till beslut som varit angivna i kallelsen till
mötet. Som ordförande fungerar förbundets ordförande, såvida mötet inte beslutar
annorlunda. Över extra årsmöte föres protokoll. Detta ska justeras av två därtill vid mötet
valda protokolljusterare. Vid extra årsmöte kan endast ärenden upptas till beslut som varit
angivna i kallelsen till mötet. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte
skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare
skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på organisationens hemsida,
anslås i organisationens lokal eller på annan lämplig plats. Vid extra årsmöte får endast det
som föranlett  mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om
beslutsmässighet vid  sådant möte gäller vad som sägs i 15 § och 16 §.

§ 20 Medlemsmöte
Medlemsmöte är till för medlemmarna att tillsammans med styrelsen har möjlighet att
diskutera idéer och förslag för kommande års verksamhetsplan samt ett tillfälle för styrelsen
att ge ut information.

VALBEREDNINGEN

21 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av  årsmötet.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet  ledamöter så
bestämmer. Valberedningen skall senast 5 veckor före årsmötet tillfråga dem  vilkas
mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid Senast 2 veckor
före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt  förslag. Till
valberedningens arbete utgår en arbetsordning som bilaga till stadgarna.

REVISORER

22 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsstämma och
styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på
styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens
räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna
skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före
årsmötet.



STYRELSEN

23 § Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av en ordförande samt fyra-tolv ledamöter. Styrelsens ordförande väljs för ett
år i taget. Styrelseledamöterna väljs på två år – hälften en året och hälften andra året.
Styrelsen består av kvinnor och ordföranden samt majoriteten av ledamöterna i styrelsen ska
vara döva, har hörselskada eller dövblindhet.

Vid konstituerande styrelsemöte som hålls direkt efter årsmötet, väljer styrelsen vice
ordförande, kassör, firmatecknare, personalansvarig, arbetsutskott (AU) och övriga
befattningshavare som behövs. Ordförande, vice ordförande samt kassör ska vara minst 18
år för att inneha posterna.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan
efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning
inom styrelsen. Ledamot i organisationens styrelse som erhåller anställning inom
organisationen ska omedelbart lämna sitt förtroendeuppdrag.

24 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen organisationens beslutande organ och
ansvarar för organisationens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa
stadgar - svara för organisationens verksamhet enligt fastställda planer samt
tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att för organisationen gällande lagar och bindande regler iakttas
• verkställa av årsmötets fattade beslut
• planera, leda och fördela arbetet inom organisationen
• ansvara för och förvalta organisationens medel
• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 21 §
• förbereda årsmöte

25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter
har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva
antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga
ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får
inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras
genom skriftlig

omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant



beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall
protokoll föras.

Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd
protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§26 Organisationens upplösning

Beslut om upplösning av Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT fattas av
årsmötet och ett extra årsmöte som ska äga rum senast ett år efter ordinarie årsmöte. Mellan
dessa årsmöten ska det genomföras två medlemsmöten där medlemmarna ska ges möjlighet
att diskutera frågan. Förslaget är antaget om minst två tredjedelar av de närvarande röstat
för förslaget. I händelse av NKJTs upplösning skall all dess egendom överlämnas till
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS att användas i
överensstämmelse med §2, Ändamål till personer som identifierar sig som kvinnor som är
döva, som har hörselskada eller kombinerad syn- och hörselnedsättning - även kallat  för
dövblindhet och som talar teckenspråk användas i överensstämmelse med i den upplösta
NKJT:s stadgar.


