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Portugisiska Riksförbundet i Sverige (FAPS)
grundat den 26 januari 1980 lyder under följande stadgar:

Innehållsförteckning:

Artikel 1 - Mål och syfte
Artikel 2 - Medlemmar
Artikel 3 - Organisation
Artikel 4 - Årsmöte
Artikel 5 - Revisorer
Artikel 6 - Ekonomi
Artikel 7 - Styrelsen
Artikel 8 - Utskotten
Artikel 9 - Disciplinära föreskrifter
Artikel 10 - Stadgeändring
Artikel 11 - Allmänna föreskrifter
Artikel 12 - Upplösning



Artikel 1 - Mål och syfte

FAPS är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.
FAPS består av frivilliga sammanslutningar av sverige-portugiser som i samarbete med 
alla
demokratiska krafter i Sverige, Europa och Portugal vill verka för ett mångspråkigt och
mångkulturellt samhälle, med uppgift:

a) Att driva språk, kultur och identitetsbevarande aktiviteter som syftar till att omhulda
sverige-portugisers medborgerliga rättigheter och den egna etnisk-kulturella identiteten.

b) Att verka för implementering av en sammanhållnings- och mångfaldspolitik inom alla
samhällssektorer, särskilt i frågor som berör jämställdheten, jämlikhet, likabehandling 
och
delaktighet i den demokratiska beslutsprocessen.

c) Att medverka i kampen mot alla former av strukturell och institutionell diskriminering.

Artikel 2 - Medlemmar

a) Medlemsföreningarna är för närvarande Casa Portuguesa (Malmö), União dos 
Portugueses em
Gotemburgo (Göteborg), Lusitânia/APE (Stockholm), Centro Familiar Português 
(Göteborg),
Clube Lusófono ( Malmö), Portugisiska Kvinnoföreningen i Sverige/PKS (Mulher FAPS)
och Jovem FAPS (Ungdomsförening).
b) Nya föreningar som kan komma att bildas kan ansluta sig under förutsättning att de 
uppfyller
följande villkor:
- ha ett demokratiskt styre
- ha stadgar som reglerar dess verksamhet och är förenliga med förbundets 
verksamhetsmål
- är öppna för alla medlemmar som önskar arbeta för Riksförbundets målsättningar.
c) Under förutsättning att föreningen uppfyller villkoren i denna artikel kan FAPS:s 
styrelse
besluta om dess anslutning.



§ Beslutet måste godkännas av årsmötet.

Artikel 3 – Organisation

Årsmötet
Revisorer
Styrelsen
Utskotten

Artikel 4 – Årsmötet

I – Sammansättning
I årsmötet deltar alla delegater från medlemsföreningarna.  
II - Delegater
Varje medlemsförening väljer sina delegater till årsmötet.
Då en delegat är förhindrad att delta i årsmötet kan han/hon ersättas av någon av
styrelsemedlemmarna i hans/hennes förening.
III - Val
Då en vald medlem frånsäger sina uppdrag, skall den som adjungeras godkännas av
Riksförbundets styrelse.
IV - Befogenheter och ansvarsområdet
a) Årsmötet är FAPS:s högsta beslutande organ.
b) Ordinarie årsmöte hålles en gång per kalenderår, på en plats och vid en tidpunkt som 
styrelsen
beslutar.
c) Kallelse och utlysning av årsmötet utsänds till medlemsföreningarna senast fyra veckor 
före
årsmötet.
d) Förslag till föredragningslista, styrelsens verksamhetsredovisning, revisionsberättelse,
verksamhetsplan, förslag till styrelse samt motioner utsändes senast två veckor före 
årsmötet.
e) Inkomna motioner, styrelsens yttrande över dem, förslag till budget och 
valberedningens
förslag till styrelse samt revisorernas rapport och innevarande verksamhetsår utsändes till
delegaterna senast två veckor före årsmötet.
f) Årsmötet utser vartannat år styrelsen för en tvåårsperiod.
g) Årsmötet utvärderar och godkänner  styrelsens verksamhetsberättelse och  ekonomisk
redovisning, samt  revisionberättelsen  för det senaste verksamhetsåret.
h) Årsmötet utvärderar och godkänner  verksamhetsplanen och budgeten för det 
kommande året.
i) Årsmötet diskuterar och godkänner medlemsavgiftens storlek för det kommande året.
j) Årsmötet har befogenhet att ändra i stadgarna med stöd av en majoritet på 2/3 av 



delegaterna
vid årsmöte.

Artikel 5 - Revisorer

I - Sammansättning
Det skall finnas två ordinarie revisorer och en suppleant.
II - Delegater
Revisorerna måste tillhöra någon förening.
III - Val
Revisorerna väljes för en tvåårsperiod.
IV - Befogenheter och ansvarsområde
Det åligger revisorerna att
a) - Intyga dokumentens laglighet och sanningshalt, att kvitton och utgifter är korrekt
bokförda, liksom noggrannheten i Riksförbundets ekonomiska administration.
b)- Avge utlåtande över den ekonomiska årsredovisningen, budgetbalans och budget för
innevarande år.
c) - Beträffande inventering, uppskatta och intyga sanningshalten och aktualiteten 
beträffande
nedskrivningen av Riksförbundets ekonomiska tillgångar.
§ När så anses nödvändigt, och efter diskussion med Riksförbundets styrelse, begära på 
årsmötet
att undersökningar inleds angående ekonomiska och administrativa frågor.

Artikel 6 – Ekonomi

I - Sammansättning
En kassör.
II - Delegater
Kassören är delegat från någon medlemsförening.
III - Val
Kassören väljs vid årsmötet för en tvåårsperiod.
IV - Befogenheter och ansvarsområden
a) Kassören ansvarar för verksamhetsmedel.
b) Samtliga dokument rörande FAPS:s administration och ekonomi arkiveras på  
huvudkontoret i
minst tio år.
c) Vid varje styrelsemöte redogör kassören for det finansiella läget.
d) Kassören förbereder och redovisar budget och ekonomisk årsredovisning inför 
styrelsen och
ordinarie årsmötet.



Artikel 7 – Styrelsen

I – Sammansättning
Styrelsen består av:
Ordförande, viceordförande, kassör, sekreterare, samt tre ledamöter.
§ Styrelsen bör regelbundet möta delegater och ordföranden i de till Riksförbundet 
anslutna
föreningarna
II – Befogenheter och ansvarsområde
a) Förbereda och sammankalla årsmötet
b) Styrelsen kan utnämna personer inom och utanför utskotten till att genomföra olika
uppdrag inom förbundets verksamhetsområden.
§ Dessa bör arbeta i ständig kontakt med styrelsen.
c) Övervaka att uppdrag och beslut fattade på årsmötet verkställs
d) Besluta i frågor som dyker upp mellan årsmöten genom vägledning av de riktlinjer 
som
beslutats vid dessa.
e) Det åligger styrelsen att senast inom 30 dagar delge alla delegater och föreningar 
namnet på de
personer eller utskott som beslutats eller föreslagits
f) Att senast inom 30 dagar meddela samtliga föreningar anslutna till FAPS, 
medlemsavgiftens
storlek som godkänts vid årsmötet.
g) Styrelseprotokollet skall efter att ha justerats av Riksförbundets ordförande, senast 
inom 30
dagar skickas till varje styrelsemedlem och då delegater och föreningar på vilka de bör 
sättas
upp offentligt.
III - Val
Styrelsen väljs vartannat år vid årsmötet för en tvåårsperiod.

Artikel 8 – Utskotten

I – Permanenta och temporära utskott
För att uppnå de av Riksförbundet fastställda målen utses permanenta och temporära 
utskott
Följande är permanenta utskott: Stadgeutskottet, Sociala utskottet samt
Valberedningen.
Temporära utskott är de som utses för ett speciellt ändamål och för en begränsad 
tidsperiod.
II – Sammansättning
Varje utskott väljs på årsmöte med ett antal medlemmar fastställt av utskottet självt, dock 



minst
tre.
Valberedningen och Stadgeutskottet utgörs uteslutande av delegater från 
medlemsföreningarna.
Övriga utskott utgörs av delegater från föreningarna samt av adjungerade ledamöter med 
en
erkänd kompetens inom arbetsområdet i fråga.
III – Befogenheter
Utskottens syfte är att studera planera, förbereda och vägleda aktiviteter inom var och ens
ansvarsområde i enlighet med FAPS:s stadgar och beslut, samt att regelbundet informera
styrelsen, årsmötet och kongressen därom.

Artikel 9 – Disciplinära föreskrifter

Ifall någon förening allvarligt skadar FAPS:s och de sverige-portugisers intressen, kan
arsmötet omedelbart vid uppdagandet besluta om suspendering av rättigheter och bidrag 
eller
uteslutning.
§ Styrelsen kan fatta ett provisoriska beslut om uteslutning till efter incidenten 
nästkommande
årsmöte

Artikel 10 – Stadgeändring

a) För att ändra på FAPS:s stadgar krävs en majoritet på 2/3 av de röstande delegaterna 
vid
årsmöte.
b) Ändringarna träder slutligen i kraft om de inom loppet av sex månader inte har 
förkastats
av mer än en tredjedel av föreningarna.
§ Vid nödfall, och efter det att samstämmighet råder mellan årsmötets medlemmar, kan 
dessa
fatta provisoriska beslut om ändringar av stadgarna. Dessa betraktas som antagna om de 
inte har
förkastats inom loppet av sex månader.

Artikel 11 – Allmänna föreskrifter

a) FAPS:s styrelseordförande, en enkel majoritet av styrelsens medlemmar eller efter
övervägande av de utskotten som hänvisats till i artikel 3, kan ta initiativ till att
sammankalla möte med föreningarnas ordförande.
b) Motioner till kongressen skall sändas till FAPS:s styrelse senast 60 dagar före 



kongressen.

Artikel 12 – Upplösning

a) Riksförbundet är bildat för en obestämd tid.
b) Årsmötet som sammankallas speciellt för det ändamålet, beslutar hur FAPS:s 
kvarvarande
valörer skall förvaltas.


