
FÖREDRAGNINGSLISTA 

vid KFUM Örebro:s årsmöte måndagen 30 mars 2020 kl. 18.00 i Tegelbruket 

KFUM Örebro ungdom:s årsmöte hålls parallellt. Skillnader mot KFUM 

Örebro är noterat nedan i blått. 

§ 1    Föreningsmötets öppnande 

§ 2   Val av mötesordförande, protokollssekreterare och två justeringsmän tillika 

rösträknare 

 Förslag till beslut: Till mötesordförande välja …………, till mötessekreterare välja 

……….. och till justeringsmän välja ….. 

§ 3   Fråga om mötets behöriga utlysande 

 Förslag till beslut: Mötet anses behörigen utlysr. 

§ 4  Fastställande av dagordning 

 Förslag till beslut: Dagordningen Fastställs. 

§ 5  Fastställande av röstlängd  

§ 6  Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

Förslag till beslut: Verksamhets- och förvaltningsberättelserna godkändes och lades 

till handlingarna. 

§ 7  Revisorernas berättelse 

Förslag till beslut. Konstaterades att revisionsberättelsen gjord av Chrsitina 

Sylvander, godkänd revisor på Ernst & Young, tillstyrker ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2019. 

Förslag till beslut ungdom: Konstaterades att revisionsberättelsen gjord av ideell 

revisor Christer Wetteus tillstyrker ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

§ 8  Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen för dess förvaltning under 2019 

 Förslag till beslut: Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2019. 

§ 9  Val av ordförande för 2020 

Tidigare: Mats Landholm 

Valberedningens förslag: Omval av Mats Landholm 

§ 10 Val av tre till fem ledamöter i styrelsen för en tid av två år.  



Tidigare: Holger Moritz, Per-Anders Norman och Johan Thunell.  

Kvarstående ledamöter, valda på två år 2019: Magnus Björk, Katarina Bååth, 

Caroline Daly, Lars-Erik Gustafsson.  

Valberedningens förslag: Nyval av Julia Berg, Saida Kamran och Daniel Johansson. 

§ 11 Val av ordinarie revisor/er för en tid av ett år. Tidigare: Arvoderad godkänd 

revisor, Ernst & Young   

 Förslag till beslut: Arvoderad godkänd revisor, Ernst & Young. 

Förslag till beslut: Till ordinarie revisor Christer Wetteus. 

                                            

§ 12 Val av revisorssuppleanter för en tid av ett år. Tidigare: Ernst & Young. 

 Förslag till beslut: Ernst & Young. 

Förslag till beslut: Cecilia Erlandsson och Claes Wilson till ideella 

revisorssuppleanter.  

 

§ 13 Val av valkommitté. Tidigare: Lasse Hellstrandh (sammankallande), Kristin 

Jakobsson och Kristin Stenman.  

 Förslag till beslut: …………… 

§ 14 Beslut om medlemsavgift för nästkommande år                     

Styrelsen förslag: oförändrat 50 kr per medlem. 

 Styrelsen förslag: oförändrat 100 kr per medlem. 

§ 15  Propositioner från styrelsen 

 (gäller ej KFUM Örebro Ungdom) 

Proposition 1. Styrelsen för KFUM Örebro föreslår ändring i stadgar §1.  

För att stadgeändringar ska falla i kraft krävs beslut med 2/3 majoritet vid två på 
varandra följande föreningsmöten. Stadgeändringen bifölls för första gången vid 
årsmötet 2019. För att stadgeändringen ska träda i kraft krävs bifallande beslut även 
vid årsmötet 2020.  
 
Förslag till beslut: Årsmötet bifaller styrelsens förslag till stadgeändring.  
 
Proposition 2- Styrelsen för KFUM Örebro föreslår ändring i stadgar §2 

 
För att stadgeändringar ska falla i kraft krävs beslut med 2/3 majoritet vid två på 
varandra följande föreningsmöten. För att stadgeändringen ska träda i kraft krävs 
bifallande beslut även vid årsmötet 2021.  

  



Förslag till beslut: Årsmötet bifaller styrelsens förslag till stadgeändring.  
 

§ 16 I stadgeenlig ordning väckta motioner från röstägande medlem 

 
§ 17 Övriga frågor  

§ 18 Mötets avslutning 

  



 

Proposition 1- KFUM Örebro  

Stadgeändring §1 Anslutning och omfattning 

Tidigare:  

§ 1 Anslutning och omfattning 

KFUM Örebro tillhör KFUK-KFUM:s riksförbund och är genom detta ansluten till KFUK:s 

världsförbund och KFUM:s världsförbund. För föreningen gäller förutom dessa stadgar vad som sägs om 

föreningar i KFUK-KFUM:s riksförbunds stadgar samt vad som följer av anslutning till specialförbund 

och regionalt förbund inom KFUK-KFUM:s riksförbund.  

Förslag till ändring:  

KFUM Örebro tillhör KFUK-KFUM Sverige och är genom detta ansluten till KFUK:s världsförbund och 

KFUM:s världsförbund. För föreningen gäller förutom dessa stadgar vad som sägs om föreningar i 

KFUK-KFUM Sveriges stadgar.  

  



 

Proposition 2 

§2 Målsättning 

Tidigare:  

KFUK-KFUM är en gränsöverskridande internationell kristen ungdomsrörelse med helhetssyn 

på människan. Vår triangel symboliserar utvecklingen av kropp, själ och ande. Vi välkomnar alla i 

sin gemenskap och betonar speciellt vikten av unga människors inflytande.  

Vi vill… 

 Genom vår verksamhet inspirera till kristen tro 

 Stimulera till personligt ansvarstagande i samhället 

 Verka för kristen gemenskap och för samverkan med andra religioner 

 Verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på 
övertygelsen om människors lika värde 

 Verka för internationell solidaritet och rättvisa 

 Genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk 

 Ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor 
 

Förslag till ändring:  

KFUK-KFUM Sverige är en gränsöverskridande internationell kristlig ungdomsrörelse med 

helhetssyn på människan. Vår triangel symboliserar utvecklingen av kropp, själ och ande. Vi 

välkomnar alla i vår gemenskap och vi betonar speciellt vikten av unga människors inflytande. 

Vi vill: 

 - Skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor utvecklas 

 - Genom vår verksamhet inspirera till tro, kärlek och engagemang 

 - Stimulera till personligt ansvarstagande i samhället 

 - Verka för gemenskap och för samverkan mellan människor och olika trosåskådningar 

 - Verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på 

 övertygelsen om människors lika värde 

 - Verka för solidaritet och rättvisa 

 - Genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk 

 - Ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor 
 

 


