
STADGAR
FÖR

NORDISKA KVINNOSAKSFÖRENINGARS
SAMORGANISATION.

ANTAGNA DEN 10 NOVEMBER 1916 VID NORDISK KVINNOSAKSKONFERENS
I STOCKHOLM.

§ 1-
Nordiska Kvinnosaksföreningars Samorganisation avser ett Syfte.

samarbete för bevakande av kvinnornas intressen i familj, stat
och samhälle samt för frågor rörande barnlagstiftningen.

§ 2.
Mom. A. Kvinnosaksföreningar (landsorganisationer) ! Dan- Medlem-

mark, Finland, Island, Norge och Sverige ha rätt att vinna an- skåp.
«lutning till samorganisationen.

Mom. B. Upptagande av nya organisationer sker genom
vederbörande land, men godkännes av samorganisationen på
gemensamt möte.

(?. Varje lancl repre3entera3 inam
till äen3amma an3lutna Btvre>3er eller äeras

verl<Btgllancle ut3>«i»tt. Däre3t inom ett lan6 clessa stvrelBer 8ä
än3l<a, !<unna ele överlämna sin till en av clem valli
kömmitte.

§ 3.
Mom. A. Gemensamma möten av större eller mindre om- Arbetssätt.

fattning hållas, då behandlingen av för Nordens kvinnor viktiga
frågor det påkallar, på tid och plats, som av samorganisationen
destämmes. Nöte lia»es ciuclc min3t vart treclje är.

6. OmröstninF B><er lan«Hsvi3, cia ciärom av
ombucl framställeB, eljeBt pr capita. till samurFani-



Ekonomi,

Stadge-
ändring.

sationen anslutet land har rätt att avhålla sig från deltagande i
ett av de övriga lansen beslutat gemensamt uppträdande.

Mc>m. t7. program ocli arbetsordning kär varje möte be-
stämmes av det inbjudande landet. Oetta utser också mötets
ordförande ocli övriga funktionärer väljas av
mötet.

/). Vid de mindre mötena nar varje ansluten köre-
ninA rätt til! ett nmducl ock en suppleant, intalet ombud vid
de större mötena bestämmes av pä av
det inbjudande landet.

§ 4.
>i. Arbetet inom uppenälles mellan

mötena sekreterare, utsedda en iör varje land av resp.
täreninAsstvrelser eller kommittéer.

/), Omröstning rörande mellan mötena forekom-
mande tranor s!<er landsvis.

De till samorganisationen anslutna föreningarna bära sina
med samarbetet förbundna utgifter.

§ 6.
ändring av dessa stadgar sker pä gemensamt möte.

slag närum kunna väckas av varje anslutet land ocli skola till-
ställas övriga länder minst fyra månader iöre mötet. Omröst-
ningen sker landsvis.
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Stockholm, Oskar Eklunds boktr., 1916


