Till Afrikagruppernas årsmöte 26-27 maj 2018.

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING
Givarguiden 1 har anmärkt på bristen på demokrati i Afrikagruppernas stadgar, deras bedömning
lyder ”Organisationen har stadgar som finns tillgängliga på hemsidan, men uppfyller inte
Givarguidens krav på en demokratisk uppbyggnad (enskilda medlemmar har en röst på
årsmötet och organisationsmedlemmar upp till två röster.)”
Nuvarande formulering i stadgarna ser ut så här:
8.2.2 Representanter för medlemsorganisationer som är betalande medlemmar i
Afrikagrupperna har rätt att närvara och yttra sig. Högst två från organisationen kan var för
sig ha rösträtt som ska styrkas med en fullmakt.
Givarguiden drivs av den ideella föreningen Charity Rating som enligt deras hemsida beskriver
sig på följande sätt ”Charity Rating är givarnas intresseorganisation. Vårt uppdrag är att
granska hur de ideella organisationerna arbetar och vilken nytta de gör med våra gåvor. För
att lyckas med det måste vi vara opartiska, obundna och oberoende av den bransch vi granskar.
Därför driver vi Charity Rating som en ideell medlemsförening, där du och alla andra som är
intresserade av bättre kontroll och insyn i den ideella sektorn kan bli medlemmar.”
Givarguiden kommunicerar gentemot givare i Sverige genom annonser, pressmeddelande och deras
webbplats. Styrelsen gör därför bedömningen att en förändring i stadgarna skulle vara önskvärt för att
Afrikagrupperna skall få vara med på Givarguidens gröna lista.
Styrelsen yrkar att årsmötet beslutar om följande stadgeändring:
8.2.2. Representanter för medlemsorganisationer som är betalande medlemmar i Afrikagrupperna har
rätt att närvara och yttra sig. Högst en från organisationen har rösträtt som ska styrkas med en fullmakt.

Afrikagruppernas styrelse 10 december 2017

1

Givarguiden är ett verktyg som tillhandahåller jämförbar information som hjälper dig som givare att hitta en
organisation som kombinerar alla de faktorer du tycker är viktiga. Vi arbetar aktivt med att vägleda givare så de
kan ge med både hjärta och hjärna.

