STADGAR
för
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD
Swedish International Center for Local Democracy
Antagna vid konstituerande föreningsmöte 2008-04-25
Reviderade vid ordinarie föreningsmöte 2014-04-25
Syfte och organisation
§1
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, (ICLD), är en ideell förening som har till uppgift att främja lokal
demokrati i utvecklingsländer genom att handlägga frågor rörande kommunala partnerskap, bedriva
internationella utbildningsprogram inom den kommunala sektorn, utgöra ett stöd för Sida i frågor om lokal
demokrati och självstyrelse och ett stöd till svenska kommuner och landsting i frågor om internationellt
utvecklingssamarbete. ICLD ska också initiera och stödja forskning om den kommunala självstyrelsens roll i det
internationella utvecklingssamarbetet samt vara en mötesplats för den lokala självstyrelsens och det
internationella utvecklingssamarbetets aktörer.
§2
ICLD:s verksamhet ska styras av det övergripande målet för svenskt utvecklingssamarbete som är att bidra till
att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor samt av Sveriges Politik för
Global Utveckling, (PGU) två perspektiv; de fattigas perspektiv på utveckling samt rättighetsperspektivet.
Syftet med ICLD:s verksamhet är att främja lokal demokrati i utvecklingsländer genom att bygga vidare på
kunnande och erfarenheter i svenska kommuner och landsting och på den forskning och kunskapsutveckling
kring decentralisering och lokal demokrati som finns i ett internationellt perspektiv.
§3
Till medlemmar i ICLD kan antas nationella kommunförbund, svenska kommuner, landsting, regioner,
kommunförbund, regionförbund, kommunalförbund, universitet, högskolor samt andra organisationer som är
verksamma inom områdena lokal demokrati eller internationellt utvecklingssamarbete.
§4
För ICLD ska finnas en styrelse som väljs vid ordinarie föreningsmöte. Styrelsen utser en generalsekreterare att
leda ICLD:s verksamhet.
Finansiering
§5
ICLD:s verksamhet finansieras genom bidrag och ersättningar från andra än medlemmarna.
Föreningsmöte
§6
Föreningen ska hålla ordinarie föreningsmöte senast i april månad varje år samt i övrigt när styrelsen begär det.
Kallelse till föreningsmöte ska utfärdas genom styrelseordförandens försorg senast tre veckor före mötet.
Sveriges Kommuner och Landsting utser två delegater till föreningsmötet, övriga medlemmar en delegat. Varje
delegat har en röst. Ordinarie föreningsmöte ska hållas på Gotland.
§7
Beslut vid föreningsmöte, i andra ärenden än ändring av stadgar och beslut om budget samt antagande av
medlem, fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal genom lottning.
§8
För beslut om ändring av stadgar och beslut om budget krävs att delegaterna från Sveriges Kommuner och
Landsting biträder beslutet.
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§9
För beslut om antagande av medlem krävs konsensus vid föreningsmöte. Medlem kan utträda ur föreningen vid
kalenderårs slut om medlemskapet sagts upp minst ett år innan. I det fall Sveriges Kommuner och Landsting
utträder ur föreningen, ska den upplösas.
§ 10
Vid ordinarie föreningsmöte ska följande ärenden alltid förekomma:
1. Val av ordförande för föreningsmötet
2. Val av person att jämte ordföranden justera protokollet
3. Föredragande av årsredovisning och revisionsberättelse
4. Fastställelse av resultat- och balansräkningar avseende föregående räkenskapsår
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och generalsekreteraren för föregående räkenskapsår
6. Val av styrelseledamöter
7. Val av ordförande i styrelsen
8. Val av valberedning
9. Val av revisor och revisorsuppleant
§ 11
Vid föreningsmöte ska protokoll föras. Protokollet ska skrivas på svenska.
Styrelse
§ 12
Styrelsen har sitt säte i Visby. ICLD:s firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.
§ 13
Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter, varav två ska representera Sveriges Kommuner och
Landsting. En av Sveriges Kommuner och Landstings två representanter ska väljas till ordförande i styrelsen.
Ledamöterna utses för minst ett år. Vid det första föreningsmötet ska en av Sveriges Kommuner och Landstings
ledamöter väljas för en period av två år.
§ 14
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Styrelsen ska också sammanträda om dess ordförande eller två
andra ledamöter begär detta. Kallelse ska ske skriftligen genom ordförandens försorg minst två veckor före
sammanträdet med angivande av de ärenden som ska behandlas.
§ 15
Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. För beslutsförhet
krävs att minst hälften av samtliga styrelseledamöter är närvarande eller har lämnat skriftlig fullmakt till annan
ledamot att denne företräder den frånvarande.
§ 16
Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras. Protokollet ska skrivas på svenska. Styrelsens närmare
arbetsformer regleras i särskild arbetsordning som årligen fastställs av styrelsen.
§ 17
ICLD ska föra räkenskaper i enlighet med gällande bestämmelser i bokföringslagen. Räkenskapsår ska vara
kalenderår.
§ 18
Styrelsen ska årligen avge en verksamhetsberättelse över sin förvaltning samt årsredovisning före den 1 april.
Valberedning
§ 19
Valberedningen väljs vid ordinarie föreningsmöte och består av tre ledamöter. Valberedningens sammankallande
ledamot ska representera Sveriges Kommuner och Landsting. Valberedningen presenterar sina förslag till
styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer vid det ordinarie föreningsmötet.
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Revision
§ 20
Revisor och revisorsuppleant nomineras av Sveriges Kommuner och Landsting. Räkenskaperna och andra
handlingar som behövs, ska överlämnas till revisionen senaste den 1 mars.
Kansli
§ 21
ICLD:s kansli ska vara förlagt till Gotland och ledas av en generalsekreterare. Denna kan inte vara medlem av
ICLD:s styrelse eller vara delegat vid föreningsmötet.
Ändring av stadgar och upplösning av ICLD
§ 22
Föreningsmötet beslutar om ändring av dessa stadgar samt om upplösning av ICLD.
§ 23
Upplöses ICLD ska, sedan samtliga åtaganden och förpliktelser avvecklats, eventuella tillgångar tillfalla
Sveriges Kommuner och Landsting.
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