Stadgar för föreningen Finanskoalitionen
mot barnsexhandel
Antagna vid konstituerande stämma den 12 maj 2016.
§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Finanskoalitionen mot barnsexhandel (Finanskoalitionen).
Finanskoalitionen har sitt säte i Stockholms kommun.
§ 2 Ändamål
Syftet med Finanskoalitionen är att eliminera barnsexhandeln genom att:


uppmärksamma problematiken



aktivt ta ställning mot denna handel samt



förhindra att de finansiella systemen används för denna handel.

§ 3 Medlemskap
För att Finanskoalitionen ska kunna uppnå sina syften behövs flera olika kategorier av
medlemmar. Medlemskap kan beviljas banker, kreditkortsföretag, betalningsförmedlare,
inlösenföretag och andra företag inom finansbranschen som aktivt använder de
finansiella systemen. Utöver det kan medlemskap beviljas för företag och organisationer
som på olika sätt kan bidra till att Finanskoalitionens syfte uppnås.
Beslut om medlemskap fattas av styrelsen. Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen
enligt de riktlinjer som utarbetas av styrelsen.
Genom ett medlemskap i Finanskoalitionen åtar sig medlemmen:


Att ta ställning mot - och såväl internt som externt tydligt ta avstånd från - handel
med sexuellt övergreppsmaterial på barn genom information till anställda och
kunder samt implementering av policyer mot barnsexhandel.



Att förhindra betalningar för övergreppsmaterial genom det finansiella systemet
genom samarbetsavtal med polisen i de fall det är relevant.



Att öka kunskapen om problematiken i syfte att proaktivt bidra i det förebyggande
arbetet.



Att delta i avstämningsmöten och arbetsgrupper för att bidra i det förebyggande
arbetet.

§ 4 Observatör
Styrelsen kan ge ett företag eller en organisation status som Observatör under en period
på ett eller två år. Status som Observatör kan ges till sökande som styrelsen bedömer
behöver en viss tid för att visa att den kan bidra till Finanskoalitionens samtliga syften.
Ansökan om att bli observatör ställs till styrelsen.
Genom att bli Observatör har Observatören samma åtaganden som en medlem och blir i
övrigt inbjuden till årsmöte och medlemsmöte, men har ingen rösträtt.
§ 5 Årsmötet
Årsmötet är Finanskoalitionens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas årligen
senast under juni månad. Kallelse ska skickas till medlemmarna senast två veckor innan
mötet.
Medlem äger rätt att lämna förslag till ärenden som ska behandlas på årsmötet. Sådant
ärende ska anmälas till styrelsen senast 10 dagar innan mötets genomförande.
Dagordning och övrigt underlag ska skickas till medlemmarna senast 7 dagar innan
årsmötet.
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
10. Val av ordförande
11. Val av övriga ledamöter
12. Val av suppleanter
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Mötet avslutas
Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet bland de närvarande medlemmarna.
§ 6 Extra årsmöte
Om revisorerna, styrelsen eller en tredjedel av medlemmarna så kräver, ska extra
årsmöte hållas. Kallelse ska skickas till medlemmarna senast två veckor innan mötet
tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast
de frågor som föranlett mötet behandlas.
§ 7 Finanskoalitionens ledning
Styrelsens uppgifter:
Arbetet leds av en styrelse med uppgift att driva arbetet framåt och koordinera det
nationella arbetet med det arbete som bedrivs internationellt.

Styrelsen ska verka för att arbetet med att stoppa betalningar för sexuella
övergreppsbilder, filmer och annat material på barn blir effektivt genom att se till att de
motåtgärder som finns används, att kännedom om nya betalningssätt utvecklas samt att
kunskapen om problematiken bibehålls.
Styrelsen ska årligen anta en verksamhetsplan för Finanskoalitionens verksamhet och
dessförinnan ha berett medlemmarna möjlighet att i samband med ett medlemsmöte
under hösten lämna underlag till denna planering.
Styrelsen ska anta en arbetsfördelning inom styrelsen bl.a. avseende de aktiviteter som
styrelsen och dess medlemmar ska fullgöra.
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år. Dagordning och underlag ska
sändas till samtliga ledamöter senast fem arbetsdagar före sammanträdet.
Styrelsens sammansättning
I styrelsen ska ingå ledamöter som kan bidra till att Finanskoalitionens syfte uppnås.
Styrelsen ska bestå av högst 8 ledamöter. Bankföreningen och ECPAT Sverige ska ha
permanenta platser i styrelsen.
Ledamöterna inklusive ordförande väljs på två år i taget.
Nationella operativa avdelningen (NOA), Justitiedepartementet, Finansinspektionen,
Finansdepartementet och Ekobrottsmyndigheten ska bjudas in till samtliga
styrelsemöten.
Styrelsen kan vid behov inrätta särskilda arbetsgrupper.
Styrelsens ordförande
Ordförande i styrelsen ska vara en person med god kunskap om finansmarknaden och
om handeln med övergreppsmaterial på barn. Personen ska vara väletablerad i
samhället.
§ 8 Valberedning
Valberedningen ska bestå av en företrädare från vardera Bankföreningen och ECPAT
Sverige.
§ 9 Ekonomi
Finanskoalitionens verksamhet ska i första hand finansieras genom frivilliga ekonomiska
bidrag. Styrelsen beslutar om hur medlen får användas.
Skulle verksamheten kräva ytterligare finansiering ska denna fråga beredas av styrelsen
för beslut vid årsmöte eller extra årsmöte om tillskott anses behövas av medlemmarna.
Beslut om att införa en medlemsavgift fattas vid årsmötet på förslag av styrelsen.
§ 10 Firmatecknare
Firmatecknare utses av styrelsen.
§ 11 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 12 Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras genom beslut vid ett årsmöte. Förslag till ändring ska skickas
till styrelsen. Styrelsen ska skicka ut förslag till ändring till samtliga medlemmar senast
en månad före årsmötet. För beslut om ändring krävs att förslaget stöds av minst två
tredjedelar av de närvarande medlemmarna.

§ 13 Utträde och uteslutningar
En medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur Finanskoalitionen. Uppsägningen ska
vara skriftlig och ställas till styrelsen. Uppsägningen träder i kraft då den kommit in till
styrelsen. Medlem är dock skyldig att fullgöra sin del av eventuella åtaganden som har
beslutats innan uppsägningen gjordes.
En medlem kan uteslutas om denne agerar mot Finanskoalitionens syfte och mål eller i
övrigt agerar på ett sätt som kan skada Finanskoalitionens anseende, t.ex. genom
att överträda lagar och regler som företaget har att tillämpa i sin verksamhet. Om en
uteslutning aktualiseras ska medlemmen beredas möjlighet att yttra sig. Styrelsen fattar
beslut om uteslutning. Beslut om uteslutning ska publiceras på Finanskoalitionens
hemsida.
§ 14 Upplösning
Upplösning av Finanskoalitionen kräver beslut med kvalificerad majoritet på ett årsmöte
eller med enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett
ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst två (2) månader förflyta.
Finanskoalitionens kvarvarande tillgångar fördelas enligt beslut på sista årsmötet.

