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§ 1 Namn 
Organisationen är en ideell förening vid namn Amazon Watch Sverige. 

§ 2 Föreningens säte: 
Amazon Watch Sverige har sitt säte i Stockholm. 

§ 3 Ändamål och uppgifter 
Amazon Watch Sveriges ändamål är följande: 

• Att skydda och återställa biologisk mångfald och integritet i Amazonas, samt att 
hjälpa andra organisationer och individer som deltar i liknande ansträngningar 
inom världens ekosystem.  

• Att försvara de mänskliga rättigheterna och främja kollektiva rättigheter för 
ursprungsbefolkningar och skogssamhällen i Amazonas. 

• Att genomföra, korrekt och lämpligt, aktiviteter för att uppnå de ändamål som 
beskrivs ovan, och att vidta alla former av åtgärder för att uppnå ovan beskrivna 
mål som inte är förbjudna för ideella föreningar i Sverige eller av dessa stadgar. 

Amazon Watch Sverige är partipolitiskt och religiöst obundet. 

§ 4 Organisation 
Amazon Watch Sverige högsta beslutande organ är föreningsstämman. Vid sidan av 
denna är styrelsen beslutande organ i de frågor som ingår i styrelsens uppgifter enligt § 
9.  

Amazon Watch Sverige har ett kansli som leds av en generalsekreterare som verkställer 
styrelsens beslut. Generalsekreteraren skall vara ekonomiskt och administrativt ansvarig 
och överses av styrelsen.   

§ 5 Medlemmar 
Medlem kan var och en bli som stödjer Amazon Watch Sveriges ändamål och uppgift 
enligt §3 och erlägger medlemsavgift. Ideella insatser är inget krav, men något som 
uppskattas. Medlemsavgiften bestäms av årsmötet vart år. Föreningsstyrelsen kan 
utesluta medlem som motverkar Amazon Watch Sveriges syfte enligt §3 . Beslut om 
uteslutning ska fattas med två tredjedels (2/3) majoritet av styrelsen.  
 
§ 6 Årsstämma 
Årstämma skall hållas senast den 31 juli varje år. Kallelse till årstämma med förslag till 
dagordning skall skickas medlemmarna senast fyra veckor före stämman.  

Handlingar till årstämma innefattande års- och revisionsberättelse utsändes till 
medlemmarna senast fyra veckor före stämman.  

Ärende att tas upp på årstämma skall inlämnas skriftligt till styrelsen senast två månader 
före årstämma. 
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§ 7 Ärenden vid årstämma 
Vid årstämma skall följande ärenden förekomma:  

1. Val av ordförande för stämman.  
2. Fastställande av dagordning.  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.  
5. Fråga om stämmans behöriga utlysande.  
6. Framläggande av föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse och 

ekonomiska redogörelse för föreningen.  
7. Framläggande av revisonsberättelsen.  
8. Fastställande av årsredovisning.  
9. Fråga om balansräkningens och resultaträkningens godkännande samt 

disposition av tillgängliga vinstmedel alternativt behandling av förlust. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen.   
11. Beslut om arvode för styrelsen och revisor. 
12. Val av ledamöter och suppleanter i föreningsstyrelsen.  
13. Val av revisor samt revisorssuppleant; 

§ 8 Extra föreningsstämma 
Styrelsen skall kall till extra föreningsstämma om minst tre medlemmar, revisor eller mer 
än en tredjedel (1/3) av styrelsen begär detta. Kallelse skall då utgå senast fyra veckor 
efter framställningen. 

Till extra föreningsstämma skall kallelse med förslag på dagordning och handlingar utgå 
senast fyra veckor före stämmani förväg. Vid extra stämma får endast de ärenden 
behandlas som har angivits i kallelsen.  

§ 9 Styrelsen 
Styrelsen består av minst sex och högst elva ledamöter. Samtliga styrelseledamöter 
inkluderat ordföranden väljs för en mandatperiod på ett år. En styrelseledamots uppdrag 
kan avslutas om det finns en majoritet av röster för detta eller om denne själv önskar 
avgå.  

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av det totala antalet ledamöter är närvarande. 
Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst.  

Styrelsen skall innefatta följande positioner vilka utses genom omröstning bland 
styrelseledamöterna: 

STYRELSEORDFÖRANDE: Styrelseordförande skall arbeta direkt med 
generalsekreteraren, assistera med dagordning för möten, bilda subkommittéer, 
interagera med övriga styrelsemedlemmar för att underlätta styrelsens beslutsfattande 
och verka som talesman för styrelsen, samt sådana övriga uppgifter som styrelsen 
beslutar. 

KASSÖR: Kassören skall överse alla Amazon Watch Sveriges likvida medel och 
tillgångar samt tillse att den ekonomisk förvaltningen sker korrekt och redovisas för 
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styrelsen, föreningsstämman  och revisorer, samt sådana övriga uppgifter som styrelsen 
beslutar. 

SEKRETERARE: Sekreteraren skall föra protokoll vid varje styrelsemöte och se till att 
notifiering sker i enlighet med dessa stadgar och svensk lag, samt utföra sådana 
uppgifter som normalt hänförs till posten som sekreterare samt sådana övriga uppgifter 
som styrelsen beslutar. 

Styrelsen utser en generalsekreterare som skall tillse implementeringen av de beslut 
som styrelsen fattar och Amazon Watch Sveriges verksamhet (i enlighet med paragraf 4 
ovan). 

§ 10 Diskriminering 
Ingen person skall nekas styrelseuppdrag i Amazon Watch Sverige på grund av ras, 
färg, kön, trosbekännelse, sexuell läggning, nationell härkomst, nationellt ursprung, 
ålder, civilstånd eller fysisk förmåga. 

§ 11 Kapitalförvaltning 
Amazon Watch Sveriges kapital skall förvaltas på ett omsorgsfullt och betryggande sätt 
såväl avseende etik som ekonomi. Behoven av såväl riskspridning som värdetillväxt 
skall beaktas. 

§ 12 Verksamhetsår 
Amazon Watch Sveriges verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med 
kalenderåret.  

§ 13 Revisorer 
Årstämman skall utse en revisor vilken skall granska Amazon Watch Sveriges 
räkenskaper och förvaltning. Revisor skall avge revisionsberättelse senast sex veckor 
före årsstämman.  

§ 14 Stadgeändring 
För stadgeändring krävs beslut av två på varandra följande föreningsstämmor varav ett 
skall vara årstämma. Mellan dessa stämmor skall minst två månader förflyta. För 
stadgeändring fordras bifall från två tredjedelar (2/3) av de närvarande röstberättigade 
på stämman.  

§ 15 Upplösning 
För upplösning av Amazon Watch Sverige krävs beslut av två på varandra följande 
föreningsstämmor varav ett skall vara årsstämman. Beslutet skall bifallas av minst två 
tredjedelar (2/3) av stämmoombuden. Mellan dessa möten skall minst två månader 
förflyta. 

Före det fall att föreningen upplöses skall alla tillgångar tillfalla Amazon Watch, Inc. 

 

Ovan stadgar godkändes av föreningsstämman den 20 mars 2014 


