
Stadgar för FRIENDS OF KSE  
 
§ 1  
Föreningens firma är FRIENDS OF KSE. 
 
§ 2  
Föreningens ändamål är att stötta akademiker med koppling till Ukraina och i synnerhet, men inte 
enbart, akademiker vid Kyiv School of Economics, KSE. Detta ska ske genom insamling och finansiellt 
stöd till KSE och relevanta akademiker, samt genom att bidra med intellektuellt och medmänskligt 
stöd till forskare, studenter och institutionen KSE inom och utom Ukrainas gränser. Inom ramen för 
verksamheten kan det anordnas seminarier, forskningsprojekt och andra aktiviteter som är relevanta 
för föreningens ändamål. Insamlade medel ska enbart främja dessa ändamål med tydlig anknytning 
till Ukrainska akademiker och KSE där den administrativa kostnaden inte får överstiga 5 procent av 
insamlade medel. 
 
§ 3 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av högst nio (9) och minst tre (3) 
ledamöter och högst två (2) suppleanter. Styrelse, och valberedning väljs av medlemmarna på 
föreningens årsmöte. Mandatperioden för styrelsens ledamöter uppgår till två år med möjlighet till 
förlängning. Styrelsen utser inom sig en ordförande, vice ordförande och sekreterare. Föreningen har 
sitt säte i Stockholm.  
 
§ 4 
Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av den eller dem som styrelsen därtill utser. 
Styrelsen fastställer arbetsordning och riktlinjer för verksamheten. Ordföranden eller, vid förfall, vice 
ordföranden leder förhandlingarna vid föreningens sammanträden. Det åligger sekreteraren att föra 
protokollet, brevväxlingen och räkenskaperna samt att förvara handlingarna. 
 
§ 5 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordförande så ofta som 
omständigheterna därtill föranleder, dock minst en gång varje år. Sekreteraren svarar för att kallelsen 
sänds ut minst två veckor före aktuellt möte. Styrelsen är beslutför när mer än halva antalet ledamöter 
är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid 
styrelsesammanträdet skall protokoll föras. 
 
§ 6  
Föreningens årsmöte ska hållas före den 30 juni. 
 
§ 7 
Styrelsen ska inom sig utse ett placeringsutskott. Styrelsen utser ordförande och medlemmar i 
placeringsutskottet. Utskottets uppgift är att förvalta föreningens tillgångar och insamlade medel. 
Utskottet ska bereda riktlinjer för tillgångarnas placering, vilka ska beslutas av styrelsen, samt fatta 
löpande beslut om förvaltningen inom ramen för ändamål § 2.  
 
§ 8 
Fysisk person kan gå med i föreningen som medlem genom att inbetala en årsavgift om 500 SEK. 
Studenter och ukrainska medborgare har en reducerad årsavgift om 100 SEK. Beslut om inval fattas 
på nästkommande föreningssammanträde eller styrelsemöte. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem 
endast om medlem bedöms agera mot föreningens intresse och ändamål enligt § 2.  
 



Organisation eller företag, som genom ett årligt ekonomiskt bidrag vill främja föreningens ändamål 
och verksamhet, kan genom beslut av styrelsen erhålla ställning som stödjande institution. 
 
§ 9 
Varje medlem av föreningen erlägger årligen en avgift för nästkommande 12-månadersperiod. Beslut 
om storleken av årsavgiften fattas av föreningen vid dess årsmöte. Det belopp som stödjande 
institution ska betala föreningen fastställs av styrelsen.  
 
§ 10 
Val och övriga omröstningar verkställs öppet, därest icke sluten omröstning av någon begärs. Besluten 
tas genom enkel pluralitet. Är rösterna på båda sidor lika, har ordföranden utslagsrösten. Förslag på 
nyval av styrelseledamot ska inlämnas skriftligen till styrelsen. Val till styrelse bereds av en 
valberedning som avlämnar ett skriftligt förslag senast 14 dagar före årsmötet. Endast personer som 
nominerats skriftligen senast 14 dagar före årsmötet kan väljas. 
 
§ 11 
Föreningen utger sina förhandlingar i den form som av styrelsen beslutas. 
 
§ 12 
Föreningen ska ha två revisorer. Revisionsberättelse över räkenskaperna för det förflutna 
kalenderåret avläggs vid föreningens årsmöte, varefter årsmötet beslutar om décharge. 
Verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december.  
 
§ 13 
Styrelseledamot eller av styrelsen utsedd person, får inte handlägga fråga rörande avtal mellan honom 
och föreningen. Inte heller får han handlägga fråga om avtal mellan föreningen och tredje man, om 
han har ett väsentligt intresse däri som kan vara stridande mot föreningens intresse och ändamål.  
 
§ 14 
Förslag till ändring av dessa stadgar ska utsändas per e-post minst 14 dagar före nästkommande 
föreningssammanträde. För antagande av dylikt förslag erfordras en pluralitet av två tredjedelar av 
samtliga avgivna röster. Föreningens tillgångar skall vid avveckling av föreningens verksamhet genom 
styrelsens beslut anvisas för ändamål som står i överensstämmelse med § 2. 
 
Dessa stadgar är antagna vid konstituerande sammanträde den 21 mars 2022. 
 


