Stadgar för KFUM Heby
(antagna vid konstituerande mötet i Sör Hårsbäck, den 3 februari 2018)
§ 1. KFUM Heby är en ideell förening, ansluten till KFUM Sverige och därigenom även till
Europa- samt världsförbunden för KFUK (YWCA) och KFUM (YMCA). KFUM Heby ingår i
KFUM Mälardalsregionen.
§ 2. KFUM Heby ska verka i enlighet med KFUM Sveriges ändamålsförklaring.
Vår symbol är triangeln, som symboliserar utvecklingen av kropp, själ och ande. Vi
välkomnar alla i vår gemenskap och betonar speciellt vikten av unga människors
inflytande.
Vi vill, liksom KFUM Sverige:
– 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
KFUM Heby är en lokal förening med ett internationellt engagemang.
§ 3. Medlem i KFUM Heby blir man genom att betala årsavgiften för medlemskap. Alla
medlemmar som erlagt medlemsavgiften senast sista december, har rösträtt på årsmötet
avseende det året.
§ 4. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som består av föreningens
medlemmar. Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Styrelsen ska
skriftligen kalla alla medlemmar till ordinarie årsmöte minst tre veckor i förväg. Röstning
via ombud tillåts ej.
Extra årsmöte hålles då styrelsen anser detta behövas, eller då minst 25% av föreningens
medlemmar skriftligt begär detta. Vid extra årsmöte skall beslut fattas endast i de ärenden som
upptagits på dagordningen. För övrigt gäller samma regler som vid ordinarie årsmöte.
Ordinarie årsmötesdagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Upprättande av röstlängd

5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Frågan om mötets behöriga utlysande
7. Godkännande av dagordning
8. Godkännande av röstlängd
9. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse
10. Revisionsberättelse
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om medlemsavgift för aktuellt år
13. Budget och verksamhetsplan
14. Eventuella motioner samt ärenden framlagda av styrelsen
15. Val av föreningsordförande för ett år
16. Val av två ordinarie ledamöter för ett år samt eventuellt fyllnadsval på ett år
17. Val av två ordinarie ledamöter för två år
18. Val av ordinarie revisor och en revisorsuppleant
19. Val av valberedning
20. Övriga ärenden
21. Mötets avslutande
Val av ordförande och styrelseledamöter sker med slutna valsedlar om inte årsmötet enhälligt
beslutar annorlunda. Vid lika antal röster har mötesordföranden utslagsröst.
§ 5. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse vald av och ansvarig inför
årsmötet. Styrelsen består av föreningens ordförande och ytterligare minst fyra ledamöter.
Styrelsens sammansättning ska i möjligaste mån spegla föreningens målsättning.
Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse minst sex gånger per kalenderår och är
beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika antal röster har
ordförande utslagsröst. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör, samt två
firmatecknare och en postmottagare.
Styrelsen ska:
– leda föreningens verksamhet och hålla medlemmarna informerade om
verksamheten
– förvalta föreningens tillgångar
– anställa behövlig personal
– behandla varje förslag som skriftligt har inlämnats av medlem
– föra sammanträdesprotokoll
– ska i god tid före årsmötet ge revisor föreningens räkenskaper samt protokoll
– till ordinarie årsmöte avge en skriftlig verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk
redogörelse
– till ordinarie årsmöte föreslå budget och verksamhetsplan

– avge årlig rapport av efterfrågat slag till organisation till vilken föreningen är
ansluten
Föreningens räkenskaper förs av kassören och avslutas per kalenderår.
§ 6. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av en revisor vald av
årsmötet. Revisorn ska avge en skriftlig revisionsberättelse för föregående kalenderår
samt en rekommendation om ansvarsfrihet för styrelsen. Berättelsen överlämnas till
styrelsen före årsmötet.
§ 7. Vid årsmötet väljs en valberedning bestående av minst en, sammankallande
föreningsmedlem. Valberedningen ska förbereda och framlägga förslag till samtliga val
som ska förrättas av årsmötet. Valberedningen ska ta hänsyn till föreningens ändamål vid
upprättandet av sina förslag.
§ 8. Föreningen kan endast upplösas genom beslut med minst ¾ majoritet vid två på
varandra följande årsmöten med minst fyra månaders mellanrum. Ett av dessa årsmöten
ska vara ordinarie. Förslaget om upplösning ska meddelas i kallelsen och samtidigt
meddelas i skrivelse till organisation till vilken föreningen är ansluten. Vid föreningens
upplösning ska beslut om dess tillgångar tas vid ordinarie årsmöte.
§ 9. Ändring av föreningens stadgar kan endast ske genom beslut med 2/3 majoritet av
ordinarie årsmöte. Förslag om stadgeändring ska meddelas i kallelse till årsmöte.

