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NAMN OCH SÄTE 
1 § Föreningens namn är Islamiska Förbundet i Linköping (IFIL). IFIL har sitt säte i Linköping. 

GRUND 
2 § IFIL har sin grund i sunnitisk islam. 

ÄNDAMÅL 
3 § IFIL:s ändamål är att: 

• Sammansluta muslimer från i första hand Linköpings kommun och ge tillfälle till 
religionsutövning, studier och samvaro. 

• Underlätta för muslimer att leva sina liv i enlighet med islams lära som den finns uttryckt i 
Koranen och profeten Muhammeds sunna (Må Allah välsigna honom och ge honom frid). 

• Tillvarata muslimers gemensamma intressen genom att verka för att skydda och stärka 
islamisk identitet i Sverige. 

• Informera svensk allmänhet om islam och dess roll och betydelse. 
• Verka för en förbättrad respekt och förståelse mellan muslimer och andra invånare i det 

svenska samhället. 

MEDLEM 

4 § Medlem kan den vara som bekänner islam i enlighet med den islamiska trosbekännelsen, tror 
på att Muhammed (må Allah välsigna honom och ge honom frid) är den sista profeten och 
accepterar Koranen och profeten Muhammeds sunna. 

5 § Medlemskap bekräftas genom registrering av namn och adress. Medlem förväntas betala 
medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet. 

6 § Röstberättigad på årsmöte och valbar till förtroendeuppdrag i föreningen är den medlem som 
är fyllda 18 år och finns registrerad med namn, personnummer, adress och epost, och under 
minst ett års tid betalat medlemsavgift. Röstberättigad medlem har rätt att inkomma med 
förslag till styrelsen och motioner till ordinarie årsmöte. 

7 § Medlemsmöte ska hållas minst en gång var sjätte månad. Information om medlemsmöte ska 
göras tillgänglig för alla medlemmar senast två (2) veckor innan mötet. På medlemsmötet 
informerar styrelsen medlemmarna om verksamheten och aktuella frågor tas upp, och 
medlemmarna får möjlighet att kommunicera direkt med styrelsens ledamöter. Medlemsmötet 
är ett informationsmöte och inga formella beslut kan fattas här. 

MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 
8 § Medlem 

• har rätt till information om föreningens verksamhet och aktiviteter och till att delta i dessa. 
• ska följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningens olika organ. 
• ska verka i föreningens anda. 

 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING 
9 § Om medlem missbrukar föreningens information eller förtroende eller på annat sätt stör 

verksamheten kan det medföra avstängning efter beslut av styrelsen. Permanent uteslutning av 
medlem kan bara beslutas av årsmöte. Utträde ur föreningen görs genom att skriftligen meddela 
föreningens styrelse. 
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ÅRSMÖTE 
10 § Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls andra lördagen i 

februari varje år. Styrelsen bestämmer tid och plats. 

11 § Styrelsen tillgängliggör kallelse till årsmöte för alla medlemmar senast fyra (4) veckor innan 
ordinarie årsmöte och två (2) veckor innan extra årsmöte. Styrelsen tillgängliggör mötes-
handlingar för alla medlemmar senast en (1) vecka innan mötet. Endast röstberättigade 
medlemmar har yttranderätt på årsmöte. 

12 § Motioner till ordinarie årsmöte ska i skriftlig form vara styrelsen tillhanda senast tre (3) 
veckor innan mötet. Förslag på kandidater till valbara poster ska i skriftlig form vara 
valberedning tillhanda senast tre (3) veckor innan mötet. 

13 § Årsmötet utser revisorer, valberedning, samt styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter. 
För att kunna röstas in som ordinarie ledamot måste minst 20 % eller, om antalet närvarande 
röstberättigade understiger 30 personer, 6 av de närvarande röstberättigades röster erhållas. 

14 § Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 
1. Mötets öppnande 
2. Val av mötets ordförande och sekreterare 
3. Val av mötets två justerare, tillika rösträknare 
4. Fastställande av föredragningslistan 
5. Fastställande av röstlängd 
6. Fråga om årsmötet behörigen har sammankallats 
7. Verksamhetsberättelse 
8. Revisionsberättelse 
9. Styrelsens ansvarsfrihet för den gångna perioden 
10. Fastställande av verksamhetsplan 
11. Fastställande av budget 
12. Val av styrelsens ordförande 
13. Val av styrelsens ledamöter 
14. Val av styrelsens suppleanter 
15. Val av revisorer 
16. Val av valberedning 
17. Val till förtroendeposter i Linköpings moskéstiftelse (LIMS) 
18. Fastställande av medlemsavgift 
19. Behandling av motioner och styrelsens propositioner 
20. Övriga frågor 
21. Mötets avslutande 
Punkterna 12‐17 tas endast upp då det är valår. Inget utöver det som finns i dagordningen kan 
tas upp och beslutas på årsmötet. 

15 § Extra årsmöte kan inkallas om styrelsen eller minst en tredjedel av röstberättigade medlemmar 
så begär. Ett styrelsebeslut om detta kräver att minst två tredjedelar (2/3) av en fulltalig 
styrelse bifaller beslutet. Det extra årsmötet behandlar endast den eller de frågor som var skälet 
till att mötet inkallades. För att en motion ska kunna bifallas på det extra årsmötet krävs att 
75 % av de närvarande röstberättigade röstar för. 
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MANDATPERIOD 
16 § Mandattiden för förtroendevalda är två (2) år. 

STYRELSE 
17 § Styrelsen leder IFIL:s verksamhet, förvaltar dess egendom, är ansvarig inför årsmötet och ska 

inför detta presentera en verksamhetsplan och budget som ligger i linje med IFIL:s ändamål. 

18 § Styrelsen ska utöver ordförande bestå av minst fyra (4) och max åtta (8) ledamöter samt högst 
tre (3) suppleanter. 

19 § Vid första styrelsesammanträdet efter årsmötet ska styrelsen utse vice ordförande, kassör och 
sekreterare. 

20 § Styrelsen ska sammanträda minst sex (6) gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig då minst 
2/3 av dess ledamöter inklusive ordförande eller vice ordförande finns tillgängliga. Vid lika 
röstetal är styrelsens ordförandes röst utslagsgivande. Suppleanter deltar i styrelsemötena 
med full yttranderätt, men har ingen rösträtt såvida de inte ersätter frånvarande ordinarie 
ledamöter. Styrelsebeslut ska alltid protokollföras. 

21 §  Styrelsens ordförande och sekreterare förbereder styrelsens möten och ansvarar för att alla 
styrelsens ledamöter och suppleanter får tillgång till kallelse, mötesagenda och eventuella 
möteshandlingar senast tre dagar innan mötet. 

22 § Styrelsens ordförande har i brådskande ärenden då styrelsen inte hinner sammankallas rätt att 
fatta eget beslut. Sådant beslut ska alltid på närmast efterföljande styrelsemöte bekräftas och 
protokollföras. 

23 § Endast ordförande och verksamhetschef har befogenhet att yttra sig å föreningens vägnar i 
officiella sammanhang. Styrelsen kan också tillförordna en talesperson med denna befogenhet. 

VALBEREDNING 
24 § Valberedningen består av två till tre (2-3) personer som inom sig ska utse en sammankallande. 

Valberedningen ska ett valår senast två (2) veckor innan ordinarie årsmöte till styrelsen 
inkomma med sina och andra inkomna förslag på kandidater till de förtroendeposter som ska 
tillsättas. Valberedningen ska i övrigt följa de riktlinjer för sitt arbete som IFIL har beslutat 
om, och har vid behov rätt till utbildning i sitt arbete. 

FIRMATECKNARE 
25 § Föreningens firma tecknas av verksamhetschef, styrelsens ordförande, vice ordförande eller 

kassör, dock minst två i förening. Styrelsen kan vid behov utse ytterligare styrelseledamot att 
teckna föreningens firma. 

TILLGÅNGAR 
26 § Förvaltningen av IFIL:s tillgångar får inte ske på ett sätt som strider mot Islams 

grundprinciper eller innebär stora risktaganden. 
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RÄKENSKAPER OCH REVISION 
27 § IFIL ska ha två revisorer som väljs av årsmöte med uppgift att granska att styrelsens arbete 

sköts samt ligger i linje med ändamålen. Revisorerna ska vid årsmötet redovisa en revisors-
berättelse samt ge en motivation till sitt utlåtande om ansvarsfrihet. Revisorerna har rätt att 
närvara på styrelsemöten. Vid behov ska årsmötet även välja en auktoriserad revisor. 

IFIL:s verksamhetsår omfattar tiden 1 jan – 31 dec. Styrelsen ska senast den andra veckan i 
januari överlämna ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse till revisorerna för 
granskning. Revisorerna ska lämna sin berättelse och återlämna handlingarna till styrelsen 
senast fjärde veckan i januari. 

JÄV 
28 § En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om avtal mellan honom eller henne och 

föreningen, om avtal mellan föreningen och tredje man om styrelseledamoten har ett 
väsentligt intresse i frågan som kan strida mot föreningens, eller om avtal mellan föreningen 
och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får 
företräda. En person kan inte inneha två förtroendeposter samtidigt inom föreningen. 

PERSONAL 
29 § Personer som är anställda av föreningen kan inte vara förtroendevalda och är inte valbara till 

sådana poster.  

STADGEÄNDRING 
30 § Beslut om ändring av IFIL:s stadgar fattas vid två på varandra följande årsmöten med minst 

tre månaders mellanrum, varav det första ska vara ordinarie årsmöte. För att en stadgeändring 
ska vinna laga kraft krävs att besluten på båda mötena fattas med 75 % kvalificerad majoritet. 

TOLKNING AV STADGAR 
31 § Vid dispyt kring innebörd av stadgar har revisorerna tolkningsföreträde och ska tolka stadgar 

i enlighet med vad som kan anses vara i IFIL:s anda och riktlinjer som angivits av årsmöte. 
Revisorernas tolkning ska skriftligen delges styrelsen snarast, dock senast två veckor efter 
erhållet uppdrag. Tolkning som revisorerna gjort ska tills vidare gälla, för att sedan tas upp på 
nästkommande årsmöte där slutgiltig tolkning skall fastställas. 

FÖRHÅLLANDE MELLAN IFIL OCH LINKÖPINGS 
MOSKÉSTIFTELSE (LIMS) 

32 § Förhållandet mellan IFIL och LIMS regleras i LIMS:s stadgar. 

UPPLÖSNING 
33 § Upplösning av föreningen kan endast ske efter beslut på två på varandra följande årsmöten 

med minst tre månaders mellanrum varav det första ska vara ordinarie. Besluten måste på 
båda mötena fattas med 75 % kvalificerad majoritet. Om minst en tredjedel av föreningens 
medlemmar vill att föreningen ska fortleva kan den inte upplösas. Vid upplösning tillfaller 
föreningens tillgångar LIMS. Har LIMS upphört ska årsmötet se till att tillgångarna tillfaller liknande 
verksamhet. 
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