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§ 1 Anslutning och omfattning
KFUM Örebro Ungdom 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.

§ 2 Målsättning
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

§ 3 Medlemskap
Enskild person, som respekterar målsättningen för KFUM Örebro Ungdom, vinner medlemskap efter
erläggande av fastställd medlemsavgift. Ledamot i föreningsstyrelsen ska vara beredd att verka för
riksförbundets grundval och målsättning. Medlem som genom sitt uppförande skadar föreningens
verksamhet eller anseende, kan av styrelsen uteslutas, dock ej utan att först ha beretts tillfälle att yttra sig.

§ 4 Tävlingsverksamhet
Föreningens tävlingsverksamhet bedrivs i enlighet med riksidrottsförbundets normalstadgar.

§ 5 Föreningsmötet
Högsta beslutande organ är föreningsmötet. Rösträtt tillkommer enskild medlem som erlagt stadgad
årsavgift tre veckor före årsmötet. Ordinarie föreningsmöte hålles som senast 30 april varje år. Kallelse till
föreningsmötet sker en månad före föreningsmötet och skall utsändas till alla röstberättigade medlemmar
eller meddelas genom annons i dagspressen.

Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden behandlas:
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3.
4.
5.
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7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mötets öppnande.
Val av ordförande, protokolljusterare och två justeringsmän.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Fastställande av röstlängd.
Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
Fastställande av resultat- och balansräkning.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen för förvaltningen under närmast föregående
kalenderår.
Val av ordförande för ett år.
Val av minst tre och högst fem ledamöter i styrelsen för två år.
Val av en revisor för två år.
Val av två revisorssuppleanter för ett år.
Val av valkommitté bestående av tre ledamöter.
Beslut om medlemsavgift för kommande kalenderår.
Ärenden framlagda av styrelsen.
Till föreningsmötet ställda förslag, som, av röstberättigad medlem, inlämnats
skriftligt till styrelsen minst tre veckor före föreningsmötet.
Övriga frågor som mötet beslutar ta upp till behandling. Sådana frågor får inte
föras till beslut.
Mötets avslutande.

Extra föreningsmöte hålles då styrelsen anser detta påkallat eller när minst 1/5 röstberättigade medlemmar
begär detta. Vid extra föreningsmöte behandlas 1-4 ovan samt sådana ärenden som upptagits på utsänd
ärendelista. Beslut får bara fattas i dessa frågor. Vid både ordinarie och extra föreningsmöte fattas beslut
med enkel röstövervikt utom i frågor rörande stadgeändring och upplösning. Val sker med slutna sedlar
om röstberättigad medlem så begär. Vid lika röstetal skiljer lotten. Röstning med fullmakt får ej
förekomma.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande och av minst sex eller högst tio ledamöter. Anställd sekreterare är
adjungerad till styrelsens möten. Styrelsen har till uppgift att verkställa föreningsmötets beslut samt i övrigt
svara för föreningens verksamhet. Styrelsen fördelar inom sig arbetet. Styrelsen är beslutsmässig då minst
hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal
äger ordföranden utslagsröst. För att handlägga viss fråga eller vissa typer av verksamheter äger styrelsen
tillsätta kommitté, utskott eller liknande organ. Dessa handlar inom ramen för styrelsens direktiv. Styrelsen
uppgör arbetsordning för sin verksamhet. Styrelsen äger rätt att för KFUM Örebro Ungdoms räkning
förvärva, inteckna och avyttra fast egendom.

§ 7 Revision
Föreningens verksamhet omfattar tiden 1/1-31/12. Räkenskaperna ska föras enligt vid varje tidpunkt
gällande bokföringslag. Revisorerna åligger att granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning
för det gångna verksamhetsåret. Revisorerna skall senast en vecka före nästkommande ordinarie
föreningsmöte överlämna en till mötet ställd berättelse över sin granskning av räkenskaper och förvaltning
under det närmast föregående verksamhetsåret.

§ 8 Valkommitté
Vid föreningsmötet utses en valkommitté, bestående av ordförande och ytterligare två ledamöter.
Valkommittén förbereder nästkommande föreningsmötets val av styrelse genom att begära förslag på
kandidater, för föreningsmötet presentera föreslagna kandidater samt ge förord för så många ledamöter
som ska väljas. Valberedningen skall bereda representanter för föreningens verksamhetsgrenar samt
föreningens personal tillfälle att föreslå ledamot att ingå i föreningens styrelse. Valkommitté åligger även
att föreslå revisorer.

§ 9 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra kommande
föreningsmöten varav ett skall vara ordinarie föreningsmöte.

§ 10 Upplösning
KFUM Örebro Ungdom kan upplösas genom beslut med 3/4 majoritet av två på varandra med minst sex
månaders mellanrum följande föreningsmöten, varav det ena ordinarie föreningsmöte. Förslag om
upplösning skall meddelas i kallelse till båda föreningsmötena och samtidigt i skrivelse till KFUM Örebro.
I övrigt skall vid upplösning av KFUM Örebro Ungdom dess tillgångar överlåtas till KFUM Örebro.

