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Stadgar
1. Ändamål
Att genom direkta bidrag verka för och med fattiga människor i Asien i syfte att upprätta
fundamentala rättigheter i enlighet med FN:s deklaration, främst inom utbildning och
hälsovård.
Grundprinciper för PACS skall vara att:
- insamlade medel - samt ränta på dessa medel - skall gå direkt till verksamheten i Asien.
- arbetet i Sverige skall i första hand utövas genom frivilliga insatser.
- kostnader för information skall täckas av medel speciellt donerade för dessa ändamål.
2. Medlemskap
Medlem i PACS är den som bidrager ekonomiskt till verksamheten och godkänner upprättade
stadgar.
3. Årsmöte
PACS högsta beslutade organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålles årligen före juni månads
utgång. Extra årsmöte hålles då styrelsen så finner lämpligt.
Till ordinarie årsmöte kallassenast 30 dagar i förväg och till extra årsmöte senast 14 dagar i
förväg.
Vid ordinarie årsmöte behandlas:
- styrelsens verksamhetsberättelse
- revisiorernas rapport
- frågan om ansvarsfrihet
- förslag från styrelsen samt i laga tid avgivna motioner
- val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter
- val av revisor samt personlig suppleant
- val av valberedning
Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som föranlett årsmötets sammankallande
Rösträtt vid årsmötet har:
- den som enligt stadgan är medlem
- styrelsens ledamöter, dock ej i dechargefrågor och vid val av revisiorer
Motionsrätt till och yttranderätt vid årsmötet har den som är medlem i PACS
Motion skall vara styrelsen tillhanda 10 dagar före årsmötet
4. Styrelse
Ledningen och förvaltningen av PACS verksamhet utövas av styrelsen
Styrelsen skall –enligt Bolaghsverkets bestämmelser för Ideella Föreningar- ha minst tre
ledamöter.
Dessutom kan arbetsgrupper inkluderande även icke styrelseledamöter utses när styrelsen så
finner lämpligt
5. Verksamhet och räkenskapsår
PACS verksamhet och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 januari t o m 31 december.
Styrelsens förvaltning granskas av en föreningsrevisor.
6. Stadgeändring
Stadgeändring kan ske vid årsmöte genom beslut med minst två tredjedels majoritet
av närvarande röstberättigade
7. Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna
röster.
Vid beslut om upplösning skall samtliga tillgångar användas till föreningens ändamål, dvs till
socialt utvecklingsarbete bland fattiga i Asien.

