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Stadgar för Sveriges Genusforskarförbund
Genusforskning fungerar som en paraplybenämning för en mängd olika
forskningsinriktningar, inklusive genusvetenskap, som förenas i ambitionen att genom olika
perspektiv problematisera betydelsen av genus/kön och dess relation till samhälleliga och
kulturella maktprocesser.
Antagna vid förbundets konstituerande möte den 7 mars 2006 samt tillägg beslutade vid
årsmötet den 22 maj 2008, den 8 april 2013 och den 23 november 2016.

§ 1 Syfte
Sveriges Genusforskarförbund (SGF) har som syfte att:
-

-

-

främja den vetenskapliga verksamheten inom genusforskning, stödja samverkan
mellan dess olika delar samt främja samarbete mellan svensk och internationell
genusforskning.
verka för en ökad förståelse för vikten av genusforskning hos forsknings- och
utbildningspolitiska beslutsfattare, anslagsgivande myndigheter och organisationer
samt hos allmänheten.
stärka självständigt och kritiskt tänkande, professionellt handlande samt god
forskningsetik bland genusforskare.
Värna om mångfald av perspektiv och spänningar inom genusforskning och
synliggöra dessas betydelse för genusforskning och discipliners utveckling.

§ 2 Medlemskap
Sveriges Genusforskarförbund är en landsomfattande organisation som samlar enskilda
personer. Var och en som godtar stadgarna kan bli medlem i förbundet. Medlemskapet
träder i kraft när medlemsavgiften är betald. Stödmedlemskap kan tecknas av institutioner
och organisationer. Medlemsavgiftens och stödmedlemsavgiftens storlek beslutas av
årsmötet. Utträde sker skriftligen till förbundets styrelse. Inbetald medlemsavgift återbetalas
inte.
En medlem som bryter mot stadgarna eller som skadar föreningen eller motarbetar dess
intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan
hänskjuta frågan om uteslutning till årsmötet, genom att anmäla detta inom en månad från
det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen. Medlem som inte erlägger
medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.
§ 3 Styrelsen
Sveriges Genusforskarförbund leds av en styrelse bestående av nio ledamöter. Utöver de nio
ledamöterna skall styrelsen ha en (1) gruppsuppleant, som kan ersätta ledamot vid frånvaro.
Suppleanten skall ha närvarorätt vid styrelsens samtliga möten. Styrelsen skall bestå av
ordförande samt ytterligare åtta ledamöter, samtliga valda av årsmötet. Årsmötet utser
ordförande samt vice ordförande, styrelsen utser därefter inom sig övriga funktioner vilka är
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sekreterare, kassör samt fem ledamöter. Mandatperioden för varje ledamot är två år.
Hälften av ledamöterna väljs vid varje årsmöte. En ledamot kan längst sitta tre
mandatperioder.
Styrelsen sammankallas av ordföranden minst två gånger per termin eller på begäran av
minst två ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig om minst fem medlemmar är närvarande.
Beslut tas med enkel majoritet. Ordförandes röst är utslagsgivande. Styrelsens möten skall
protokollföras.
Styrelsen upprättar årligen verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport. Förbundets
räkenskaper förs per kalenderår. Firmatecknare är ordförande samt kassör, dessa har var för
sig rätt att teckna firma.
§ 4 Revisorer
Styrelsens förvaltning granskas av två revisorer som väljs av årsmötet.

§ 5 Årsmötet
Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ och arrangeras varje år under årets första
hälft. Ansvaret för att arrangera årsmötet är roterande och kommande arrangör fastställs av
årsmötet. Årsmötet skall om möjligt arrangeras i samband med en nationell konferens för
genusforskning.
Vid årsmöte gäller följande dagordning:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av en justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet
4. Fastställande av dagordning
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
7. Föredragning av revisionsberättelsen
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Förslag från styrelsen om verksamhetsplan för kommande år
10. Motioner från medlemmarna
11. Val av ordförande
12. Val av vice ordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande
16. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
17. Val av ansvarig för kommande årsmöte
18. Övriga ärenden (ej beslutsärenden)
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Kallelse till årsmötet skall innehålla förslag till dagordning och skall skickas ut sex veckor före
mötet via e-post. Motioner eller förslag på övriga frågor kan skickas till styrelsen fram till fyra
veckor före mötet. Slutlig dagordning skickas tillsammans med verksamhetsberättelse och
ekonomisk rapport ut tre veckor före mötet.
Varje närvarande medlem har rösträtt. Styrelseledamöter har dock inte rösträtt vid val av
revisorer och röstning om ansvarsfrihet. Omröstning sker öppet om annat ej begärs. Vid lika
röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör. Vid röstning
genom ombud/fullmakt får medlem endast företrädas av annan röstberättigad medlem
samt ingen medlem får företräda mer än en annan medlem. Högsta antalet röster per
röstberättigad medlem begränsas således till två.
Medlemsavgiften skall vara betald före årsmötets början. Årsmötet väljer ordförande, vice
ordförande, styrelsemedlemmar, revisorer och valberedning. Årsmötet skall säkra bredd och
variation med avseende på ämnesmässig och geografisk spridning i sammansättningen av
styrelsen. Valberedningen skall bestå av tre personer.
§ 6 Extra årsmöte
Kallelse till extra årsmöte sker med minst fyra veckors varsel när en majoritet i styrelsen eller
en fjärdedel av medlemmarna skriftligt kräver detta. Extra årsmöte kan enbart behandla
frågor som är nämnda i kallelsen.
§ 7 Utskott
Styrelsen kan tillsätta utskott för att tillvarata förbundets olika intressen. Dessa utskott
agerar å förbundets vägnar, i samråd med styrelsen.
§ 8 Lokala föreningar
Medlemmarna kan upprätta lokalföreningar eller undergrupper med egen ledning. Stadgar
för lokala föreningar skall godkännas av den nationella styrelsen.
§ 9 Stadgeändringar
Stadgeändringar kan föreslås av alla medlemmar. Ändringsförslag skickas till medlemmarna
minst fyra veckor före årsmötet. För att godkänna ändringsförslag krävs två tredjedels
majoritet vid årsmötet.
§ 10 Upplösning
Förbundet kan upplösas genom ett två tredjedels majoritetsbeslut på ett årsmöte. Beslutet
skall stadfästas på nytt vid ett extra årsmöte. Om förbundet upplöses tar det extra årsmötet
beslut om hur förbundets medel skall användas.
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