
STADGAR

KFUK-KFUM Göteborg
Organisationsnummer   857202-2351 

§1 Föreningens namn 

KFUK-KFUM Göteborg (Kristlig Förening av Unga Kvinnor – Kristlig Förening av Unga Män). Rörelsen 
har en kristen grund. Idag är föreningen religiöst obunden och välkomnar alla, oavset tro och 
livsåskådning. Genom våra verksamheter vill vi uppmuntra respekt och utbyte mellan religiösa och 
kulturella utryck. 

§2 Föreningens tiiilöriglee ocl ansiuening

KFUK-KFUM Göteborg är ansluten tll KFUK-KFUMMs riksförbund och därigenom tll KFUKMs 
världsförbund och KFUMMs världsförbund. 

§3 Föreningens grund ocl måi
KFUK-KFUM Göteborgs verksamhet utgår från ungdomars behov och rätgheter och har et 
jämställt, normkritskt och antrasistskt perspektv. 

KFUK-KFUM Göteborgs stadgar gäller den lokala verksamheten. Föreningen följer också 
riksförbundets stadgar. Inriktningen beskrivs härM 

KFUK-KFUM Sverige är en gränsöverskridande internatonell 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 infytande.
Vi villM
- Skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor utvecklas
- Genom vår verksamhet inspirera tll tro, kärlek och engagemang
- Stmulera tll personligt ansvarstagande i samhället
- Verka för gemenskap och för samverkan mellan människor och olika trosåskådningar
- Verka för samarbete och gemenskap i et mångkulturellt samhälle, som är baserat på
övertygelsen om människors lika värde
- Verka för solidaritet och rätvisa
- Genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstl fri från missbruk
- Ta aktvt ansvar för kommande generatoners livsvillkor

§4 Mediemskap
Medlem är den som har ansökt om medlemskap och betalat medlemsavgif. Medlemskapet gäller 
fram tll  31 december. Ny medlemsavgif betalas varje år. 

Styrelsen kan stänga av en medlem som på något sät skadar föreningen. Innan det händer får 
medlemmen en chans at förklara sig. Ingen kan stängas av på grund av politsk eller religiös 
inställning.   
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§5 Seyreise
Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter. 

Styrelseledamöterna skall vara medlemmar i föreningen.

Styrelsen är ansvarig inför årsmötet och ska genomföra det som årsmötet beslutar.  

Styrelsen är ansvarig för:
-at leda, utveckla och stödja organisatonens verksamhet.

-at utse styrelse(r) för särskilda områden.

-at gå igenom förslag som lämnas in skrifligt tll styrelsen.

-at skriva protokoll för sina möten.

-at bestämma vad utskot och arbetsgrupper ska 
göra, vad de själva kan besluta om och vem som ska vara ordförande för varje grupp.

-at bestämma vilka personer som ska representera föreningen i olika sammanhang.

-at varje år senast en månad före årsmötet ge revisorerna all informaton om ekonomin för förra 
året. 

-at rapportera tll riksförbundet. 

-at samla medlemmar tll möten om det behövs informaton.

Styrelsen träfas när ordförande kallar tll möte. 

Styrelsen kan fata beslut om minst hälfen av ledamöterna är på mötet. Om lika många är för och 
emot et beslut bestämmer ordförande vilket beslutet blir. 

Styrelsen beslutar vem av ledamöterna som ska vara vice ordförande. Ordföranden och vice 
ordföranden ska helst vara av olika kön.

Styrelsen beslutar vilka som ska bli kassaförvaltare (ekonomiansvarig) och protokollssekreterare. De
personerna kan ingå i styrelsen eller komma utfrån. Kassaförvaltaren tar hand om ekonomin och 
ser tll at ekonomin är i ordning när året är slut. 

Styrelsen utser frmatecknare, de personer som har rät at företräda föreningen, ingå avtal och 
hantera föreningens pengar.

Styrelsen har rät at köpa och inteckna fastghet eller mark. Om fastghet eller mark ska säljas 
måste medlemmarna godkänna beslutet. 

§6 Ueskot ocl arbeesgrupper
Utskot och arbetsgrupper är ansvariga för styrelsen. De träfas när gruppens ordförande kallar tll 
et möte.  
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§7 Revision (ekonomisk sammanfatning)
Föreningens verksamhetsår är januari tll december. Ekonomin ska skötas enligt gällande regler. Två 
revisorer granskar ekonomin. En av revisorerna ska vara godkänd av Revisorsinspektonen. 

Revisorerna lämnar en skriflig berätelse tll årsmötet. Berätelsen ska styrelsen få senast tre veckor
innan årsmötet. Berätelsen visar hur ekonomin har set ut under förra året och om allt har gåt rät 
tll. 

§8 Vaiberedning
Valberedningen förbereder valet av styrelse på årsmötet. Valberedningen ger förslag på ny styrelse 
så at medlemmarna kan rösta. Valberedningen föreslår också revisorer och valberedning för nästa 
årsmöte.

På årsmötet utses valberedningen som består av ordförande och fyra ledamöter. Anställda i 
föreningen får inte vara med i valberedningen. 

Valberedningen samlar in förslag på kandidater tll styrelsen och berätar för kandidaterna vad 
styrelsens arbete innebär. Den som vill bli ledamot i styrelsen måste gå med på det som sägs i 
stadgarna. 

Valberedningen ska särskilt uppmuntra personer under  30 år at kandidera tll styrelsen. De ska 
också tänka på at styrelsen bör bestå av personer med olika kön och etnicitet, och som har olika 
kunskaper och erfarenheter. Det är viktgt at styrelsen representerar bredden inom föreningen, så 
at inget verksamhetsområde får företräde eller glöms bort. Anställda i föreningen kan inte väljas in 
i styrelsen. 

§9 Årsmöee
På årsmötet fatas föreningens viktgaste beslut. Årsmötet hålls varje år, senast i april. 
Årsmötet ska vara inkluderande och tllgängligt. Alla medlemmar ska kunna vara med och påverka. 

Medlemmar kan lämna förslag (motoner) tll mötet och rösta om alla förslag. Endast medlemmar i 
föreningen kan rösta på årsmötet. Medlemmen måste själv vara med på mötet, det går inte at 
rösta genom en annan person. 

Motoner ska lämnas skrifligt tll styrelsen senast fyra veckor före mötet. Styrelsens förslag 
(propositoner) skickas ut senast två veckor före mötet. 

Kallelse tll årsmötet ska skickas ut tll alla medlemmar senast sex veckor före årsmötet.

Ärendelista, motoner och övriga handlingar ska fnnas tllgängliga för alla senast 14 dagar före 
årsmötet. 

Det ordinarie mötet går tll såhär (Ärendelista)M 
1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande, vice ordförande, protokollssekreterare och två personer som justerar 

protokollet.
 3. Fastställande av röstlängd (Beslut av vilka som får rösta).
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4. Fråga om mötets behöriga utlysande (Kontroll av at alla har fåt rät informaton om mötet i 
god td).

5. Fastställande av ärendelista (genomgång av det som mötet ska handla om).Styrelsens 
verksamhets- och förvaltningsberätelse.

6. Revisorernas berätelse.
7. Frågan om ansvarsfrihet åt styrelsen för förra året.
8. Beslut om verksamhetsplan och budget.
9. Val av ordförande.
10. Val av minst  3 ledamöter som ska vara med i styrelsen i 2 år.
11. Val av revisorer.
12. Val av två revisorssuppleanter.
1 3. Beslut om medlemsavgif för nästa år.
14. Ärenden framlagda av styrelsen (propositoner).
15. Till årsmötet ställda förslag (motoner)
16. Val av valkommitt
17. Mötet avslutas.

Det beslut som får fest röster vinner. Om lika många är för och emot bestämmer ordförande vilket 
beslutet blir. Om det gäller val av en person och rösterna för och emot är lika, så fatas beslutet 
genom lotning. 

Om en medlem vill at röstningen hålls hemlig så ska mötet ordna det. 

Särskilda regler gäller för upplösning av föreningen. 

Styrelsen får inte välja revisorer eller rösta om ansvarsfrihet eller en annan fråga som personen själv
är ansvarig för. 

Föreningen kan ordna et extra årsmöte, om styrelsen vill det eller om minst 50 medlemmar vill det.
Vid extra årsmöte beslutas det bara om det som står i kallelsen.

§10 Seadgeändring
Stadgarna kan ändras om två årsmöten efer varandra beslutar det. Et av årsmötena måste vara 
ordinarie och et kan vara extra. Minst tre månader måste gå mellan mötena.  

§10 Uppiösning 
KFUK-KFUM i Göteborg kan upplösas (avslutas) om 75% av medlemmarna på årsmötet vill det, på 
två möten efer varandra. Et av årsmötena måste vara ordinarie och et kan vara extra. Minst sex 
månader måste gå mellan mötena.  Om årsmötet ska besluta om upplösning ska riksförbundet få 
skriflig informaton. 

Om föreningen upplöses fnns regler för vad som händer med pengar och andra tllgångar. 
Föreningen ska ta reda på ifall den som har get pengar har några önskemål. 

Riksförbundet får sedan se tll at de pengar som fnns kvar används tll verksamhet i 
Göteborgsområdet. Den verksamhet som får pengar måste ha samma mål som KFUK-KFUM 
Göteborg. Om det inte fnns någon sådan verksamhet inom 10 år får riksförbundet bestämma vad 
pengarna ska användas tll. 
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