Kulturgruppen för resandefolket

Stadgar
§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är: Kulturgruppen för resandefolket

§ 2 Säte och verksamhetsområde
Föreningens säte är Göteborg och verksamhetsområdet omfattar hela Sverige.

§ 3 Föreningens syfte
Föreningen har som sitt syfte att självständigt och i samverkan med andra organisationer som
företräder resandefolkets intressen verka för att resandefolkets kultur befrämjas, utvecklas,
tillgängliggörs och utforskas.
Föreningen vill också verka för att offentliga resurser ställs till förfogande för att uppnå detta
mål. Det är föreningens uppfattning att den svenska staten såväl som samhällets lokala och
regionala organ har en historisk skuld gentemot resandefolket som måste regleras genom
kraftfulla offentliga insatser på det kulturella och sociala planet, med syfte att reparera de
skador som under århundraden tillfogats resandefolkets liv och kultur. Folkets självkänsla
måste stärkas och dess särskilda identitet erkännas och respekteras.
För att kunna nå det kulturella målet måste också en lång rad sociala frågor beaktas. De
kulturella och sociala aspekterna hänger på ett oupplösligt sätt samman med varandra.
Diskriminering, segregation, osynliggörande, brist på respekt, mobbning, offentlig vanvård,
främlingsfientlighet och rasism är allvarliga hinder som måste undanröjas i vardagen.
Historiskt sett har steriliseringskampanjerna och barnhemsplaceringarna varit de mest
destruktiva processerna under tiden efter andra världskriget. Påverkan av dessa processer har
fullt utslag i nuet och kan inte betraktas som förgångna och överståndna förhållanden.
Föreningen syftar till att genom utvecklande av kunskap, både inom resandefolket självt och
gentemot såväl svenska myndigheter som alla svenskar bygga en harmonisk relation mellan
minoriteten och majoriteten. För att nå ett sådant mål måste ett praktiskt förverkligande ske av
de avsikter som formulerats i Europarådets ramkonvention om skydd och stöd för nationella
minoriteter. Konventionen är genom Riksdagens ratifikation ett bindande åtagande för
Sverige.
Resandefolket har en särpräglad identitet, som dock genom historiska förhållanden, språklig
gemenskap och omgivningens betraktelsesätt ingår i den nationella minoriteten romer.
Föreningen vill upprätthålla goda förbindelser med andra romska organisationer, och även
med företrädare för övriga nationella minoriteter i Sverige. Föreningen vill verka som en
självklar kontakt och part i kulturella frågor på det lokala, regionala och nationella planet.
Föreningen inser betydelsen av att upprätthålla ett nära nätverk bland resande som av olika
anledningar - tex oro för offentlig registrering - vill avstå från ett eget medlemskap.
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Resandefolket är liksom andra folkgrupper inom den romska minoriteten i hög grad en
transnationell minoritet. Detta särskilda förhållande vill föreningen odla genom samarbete
med resandeföreningar i de nordiska grannländerna och i andra länder, samt genom European
Roma and Travellers Forum i Strasbourg.
För att skapa en hållbar plattform för resandefolkets kulturverksamhet är det angeläget att
kommunala och regionala kultur- och informationscentra för romer och resande etableras över
hela landet.
Föreningen är angelägen att särskilt bevara och förstärka kvinnornas ställning inom
resandefolket.
Kulturgruppen för resandefolket organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt
inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Kulturgruppen för resandefolket är en partipolitiskt och religiöst oberoende förening. Detta
utgör dock inget hinder för föreningen att, om så befinnes lämpligt, bidra med kunskaper om
resandefolket genom informationsinsatser till eller i samverkan med varje samhällsaktör som
efterfrågar sådan information.

§ 4 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 5 Medlemskap
Till medlem i föreningen kan var och en upptas som stöder föreningens syfte och övriga
stadgar samt betalar fastställda avgifter. Medlem som ej betalar medlemsavgiften eller
uppenbart motverkar föreningens stadgar kan uteslutas ur föreningen. Sådant beslut fattas av
styrelsen och kan omprövas av årsmötet.
”Familjemedlemskap kan lösas för de vuxna personer (dvs uppnått myndig ålder) i samma
hushåll som är folkbokförda på samma adress. Familjemedlemskap innebär lika många röster
som det finns vuxna personer i familjen.”

§ 6 Årsmöte och extra årsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelsen skall kalla medlemmarna till
ordinarie årsmöte minst fjorton dagar före årsmötet. Årsmöte skall hållas senast under mars
månad. Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Kallelse till extra årsmöte skall ske senast åtta
dagar före sådant möte. Årsmöten utlyses genom personlig kallelse till alla medlemmar.
Vid årsmöte prövas årsmötets stadgeenliga utlysande. Vid årsmöte väljer medlemmarna
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styrelse och eventuella styrelsesuppleanter, minst en revisor och ev. revisorssuppleant. Vid
årsmöte framlägges revisorernas berättelse över den ekonomiska förvaltningen och styrelsens
verksamhetsberättelse för året. Vid årsmötet prövas styrelsens ansvarsfrihet för det gångna
årets verksamhet. Vid årsmöte fastställs medlemsavgift. Vid årsmöte behandlas även andra
frågor av särskild betydelse. Beslut vid årsmöte fattas med enkel majoritet. Vid beslut om
stadgeändring eller om föreningens upplösning gäller vad som stadgas i punkten "Stadgar och
upplösning". Vid årsmöte har alla medlemmar rätt att delta och ha rösträtt. Omröstning sker
öppet, såvida inget annat begärts. Vid lika röstfördelning har mötesordföranden utslagsröst,
utom vid personval då lottning i stället genomförs. Rösträtten kan ej utövas genom ombud.

§ 7 Styrelse och firmatecknare
Föreningens styrelse består av ordförande samt minst tre ordinarie ledamöter. Årsmötet kan
dessutom besluta om val av en till tre suppleanter (ersättare). Styrelsen kan vid behov utse
adjungerad ledamot. Styrelsen leder föreningens löpande verksamhet och sammanträder då
behov föreligger. Samtliga ledamöter och suppleanter skall kallas till varje möte. Styrelsens
sammanträden skall protokollföras. Styrelsen skall ge förslag inför årsmötet till valbara
kandidater.
För att kunna vara valbar till styrelseledamot eller suppleant förutsätts, att personen varit
medlem i minst tio månader. En enig styrelse kan dock göra undantag från denna regel och
föreslå val av medlem med kortare medlemstid.
Suppleanter har yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt. Frånvarande styrelseledamot
ersätts av suppleant, som då temporärt erhåller rösträtten tillsammans med ledamotens övriga
rättigheter och skyldigheter.
Styrelsen utser firmatecknare.

§ 8 Styrelseledamots uppgifter
Ordföranden åligger att främst att representera föreningen, sammankalla styrelsen och leda
dess förhandlingar.
Kassören åligger att förvalta och ansvara för föreningens likvida medel och föra noggranna
räkenskaper över föreningens intäkter och kostnader.
Sekreteraren åligger att föra protokoll vid styrelsemöten och föra matrikel över föreningens
medlemmar.
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§ 9 Stadgar och upplösning
Föreningens stadgar kan ändras genom beslut vid ordinarie eller extra årsmöte med minst två
tredjedels majoritet. Samma regel gäller för föreningens upplösning och vid beslut om hur
föreningens tillgångar i sådant fall skall fördelas.
Dessa stadgar är antagna vid årsmötet 9 mars 2013 och ersätter den tidigare versionen av 17
mars 2012.

Simon Wallengren
/styrelsens ordförande/
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