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STADGAR FÖR  
OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER 
– FÖR DEMOKRATI, MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH FRED
  

1. NAMN OCH SÄTE 
Föreningens namn är Olof Palmes Internationella Center. Styrelsens säte är i Stockholm. 

2. ÄNDAMÅL 
Olof Palmes Internationella Center verkar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga 

rättigheter och fred. Centret är ett samarbetsorgan i internationella frågor för den svenska 

arbetarrörelsen. Dess uppgift är att stödja medlemsorganisationernas internationella 

verksamhet och därmed stärka den globala arbetarrörelsen. 

3. VERKSAMHET 
Olof Palmes Internationella Center verkar genom utvecklingssamarbete och 

opinionsbildning. I samarbete med medlemsorganisationerna ska centret: 

 stödja och främja uppbyggnaden av fria och demokratiska organisationer som verkar 

för folkligt inflytande, global rättvisa och gemensam säkerhet i olika delar av världen; 

detta sker genom ömsesidigt och jämlikt samarbete; 

 erbjuda fakta och relevant information om frågor kring demokrati, mänskliga 

rättigheter och fred som en kunskapskälla för den svenska arbetarrörelsen; detta är en 

bas för studier, debatt och aktiv opinionsbildning; 

 initiera och samordna gemensamma aktioner och insamlingar inom arbetarrörelsen för 

demokrati, mänskliga rättigheter och fred; detta sker i en anda av internationell 

solidaritet. 

4. MEDLEMSKAP 
LO och SAP är grundarorganisationer. Därutöver kan riksorganisationer med direkt 

anknytning till eller som är närstående grundarorganisationerna vinna medlemskap. 

Ansökan om medlemskap tillställes styrelsen, som med till- eller avstyrkan underställer 

ärendet representantskapet för avgörande. 

5. MEDLEMSAVGIFTER 
Varje till Olof Palmes Internationella Center ansluten organisation erlägger en av 

representantskapsmötet fastställd årsavgift.  

6. ORGANISATION 
Olof Palmes Internationella Centers organ är representantskapet, styrelsen och 

arbetsutskottet. 
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7. REPRESENTANTSKAPET 
Representantskapet är Olof Palmes Internationella Centers 

högsta beslutande organ. Ordinarie representantskap sammanträder en gång per år under 

andra kvartalet. Till representantskapet utser LO och SAP fem ombud var. Övriga 

medlemsorganisationer utser vardera ett ombud. 

Skriftlig kallelse till representantskapet skall ske minst trettio dagar i förväg. 

Vid representantskapsmötet behandlas följande ärenden: 

1. val av mötesfunktionärer 

2. behandling av årsredovisning samt styrelsens och revisorernas berättelse 

3. frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

4. fastställande av medlemsavgift 

5. val av styrelseordförande 

6. val av styrelseledamöter och suppleanter 

7. val av revisorer samt suppleanter 

8. val av valberedning 

9. kommande verksamhet och budget. 

Övriga frågor som önskas upptas vid representantskapet ska vara styrelsen tillhanda senast 

fjorton dagar i förväg. 

8. EXTRA REPRESENTANTSKAPSMÖTE 
Extra representantskap hålls när styrelsen beslutar det. Kallelse sker i samma ordning som 

till ordinarie representantskap. 

Extra representantskap behandlar endast ärenden som angetts i kallelsen. 

9. STYRELSE 
Verksamheten leds av en styrelse som består av elva ledamöter. LO och SAP föreslår vardera 

två ledamöter. ABF förslår en ledamot. Övriga organisationer föreslår sammanlagt sex 

ledamöter. Suppleanter föreslås till samma antal enligt samma fördelning. 

Styrelsen svarar för förvaltningen av organisationens angelägenheter. 

Styrelsens mandattid är ett år. 

Styrelsen ska till representantskapet avge verksamhetsberättelse och årsredovisning. 

10. ARBETSUTSKOTT 
Styrelsen kan inom sig tillsätta ett arbetsutskott för att på styrelsens vägnar handha 

delegerade ärenden. 

11. PALMECENTRETS SOLIDARITETSFOND 
Centret administrerar fonden för den svenska arbetarrörelsen. Styrelsen är ansvarig för 

fondens tillgångar och användning. Styrelsen utser en kommitté för förvaltningen av fondens 

kapital. Kommittén väljs på ett år i taget och rapporterar till styrelsen. 
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12. KANSLI 
Styrelsen biträds av ett kansli som förbereder 

förekommande ärenden och verkställer meddelade beslut. Kansliet leds av en 

generalsekreterare som tillsätts av styrelsen. 

13. FIRMATECKNING 
Olof Palmes Internationella Centers firma tecknas av den eller de personer som styrelsen 

därtill utser. Styrelsen fastställer också en attestordning. 

14. REVISION 
Styrelsens förvaltning och årsredovisning ska före ordinarie representantskap granskas av 

två därtill utsedda revisorer. Minst en av revisorerna samt dennes ersättare ska vara 

auktoriserad. 

Revisorn ska på representantskapet avge revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av 

ansvarsfrihet för styrelsen. 

Räkenskapsåret räknas från 1 januari till 31 december. 

15. STADGEÄNDRING 
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut på ordinarie eller extra representantskap. 

16. UPPLÖSNING 
Vid upplösning av Olof Palmes Internationella Center ska tillgångar tillfalla 

grundarorganisationerna att användas enligt Olof Palmes Internationella Centers ändamål. 

Palmecentrets Solidaritetsfonds tillgångar ska användas i enlighet med fondens ändamål. 

 

 


