
 

Stadgar för Svenska Esperantolärares förening 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ändringsförslag enhälligt antaget vid årsmöte 2012-05-19 
§1  Namn 
Föreningens namn är Svenska Esperantolärares förening med kortnamnet ILEI-se. ILEI-se utgör 
också en landssektion av Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj /ILEI/ och kallas där Sveda 
Sekcio de ILEI. 

§2  Ändamål 
ILEI-se är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att 
- aktivt arbeta för att esperanto införs som valbart språk i skolan. 
- genom kurser, för såväl lärare som elever, sprida kunskap i och om esperanto i svenska skolor. 
- genom klubbar och studiecirklar anordna kurser i esperanto. 
- genom kurser vidareutbilda esperantister i språkets historia och litteratur. 

§3  Medlemskap 
Till medlem i ILEI-se kan antas person som sympatiserar med föreningens ändamål, som betalat 
medlemsavgift och som är villig att aktivt eller passivt stödja föreningens verksamhet.  

§4  Ledning 
Föreningen leds av en styrelse bestående av tre ledamöter. 

§5  Verksamhetsår. 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Styrelsen ska lämna 
sin redovisning till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet. Revisorernas berättelse ska vara 
styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet. 

§6  Årsmöte 
Årsmöte ska hållas före den 1 juli. Kallelse till medlemmarna ska utgå senast 14 dagar före årsmötet. 
Styrelsen beslutar om årsmötet ska äga rum genom fysiskt möte eller via e-post enligt särskilt 
regelverk. Regelverket ska godkännas på ett årsmöte med minst 2/3 majoritet. 

 
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

1 Val av mötesfunktionärer 
- ordförande 
- sekreterare 
- två protokolljusterare, tillika rösträknare 

2 Fråga om mötets behöriga utlysande 
3 Godkännande av dagordningen 
4 Verksamhetsberättelse 
5 Ekonomisk rapport 
6 Revisionsberättelse 
7 Fråga om ansvarsfrihet 
8 Riktlinjer för det kommande året 
9 Fastställande av medlemsavgift för det kommande året. 
10 Val av: 
        - ordförande för ett år 

       - två styrelseledamöter för ett år.  

       - en revisor och en ersättare för ett år 
       - ombud (komitatanoj) till ILEI 
       - ombud till Svenska Esperanto Institutet 
       - valberedning: en person för ett år 

11 Övriga frågor 
 

§7  Stadgeändring 
För stadgeändring fordras, att föreningen beslutar därom med minst 2/3 majoritet av de närvarande 
medlemmarna vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara årsmötet. 

§8. Upplösning 
Beslut om föreningens upplösning ska fattas vid två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 
majoritet av de närvarande medlemmarna. Vid upplösning ska eventuella tillgångar tillfalla ILEI. 


