
STADGAR

KFUK-KFUM i Göteborg
Beslutade vid föreningens ordinarie årsmöte 20150331 och vid det extra årsmötet 20151101

§1 Omfattning
KFUK-KFUM i Göteborg har tll uppgif at 
samordna, utveckla och stödja allt
KFUK-KFUM:s arbete.

§2 Grundval – målsättning
KFUK-KFUM i Göteborg är anslutet tll KFUK-
KFUM:s riksförbund och därigenom tll KFUK:s 
världsförbund och KFUM:s världsförbund. För 
föreningen gäller förutom dessa stadgar vad 
som sägs om föreningar i KFUK-KFUM:s 
riksförbunds stadgar. Verksamheten bedrivs i 
överens-stämmelse med riksförbundets 
grundval och målsätning.

§3 Medlemskap
Medlem är den som ansökt om medlemskap 
och erlagt stadgad årsavgif eller den som 
vunnit medlemskap genom medlemskap i de 
KFUK-KFUM föreningar med vilka 
överenskommelsen om deta trääas.
Medlem som genom sit uppförande skadar 
KFUK-KFUM:s verksamhet eller anseende, kan 
av styrelsen uteslutas, dock ej utan at först ha
berets tllfälle at ytra sig.
Ledamot av styrelse för KFUK-KFUM i 
Göteborg skall ha förklarat sig redo at verka 
för rörelsens målsätning.
Ingen kan utestängas från medlemskap på 
grund av politsk eller religiös inställning.

§4 Årsmöte
Högsta beslutande organ är årsmötet. Röst- 
och motonsrät tllkommer enskild person 
som erlagt stadgad årsavgif.
Ordinarie årsmöte hålles varje år senast under
april månad. 

Extra årsmöte hålles då styrelsen anser deta 
påkallat eller när minst 50 medlemmar begär 
deta.

Kallelse tll årsmötet skall anslås på kansliet 
senast sex veckor före årsmötet.
Motoner skall skrifligen ha kommit styrelsen 
tllhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Ärendelista, motoner och övriga handlingar 
hålles tllgängliga på kansliet senast 14 dagar 
före årsmötet. Vid extra årsmöte fatas beslut 
endast i sådana ärenden som upptagits i 
kallelse.
Röstning med fullmakt må ej förekomma. Vid 
ordinarie årsmöte skall följande ärenden 
behandlas:

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande, vice ordförande, 

protokollsekreterare och två 
justeringsmän för årsmötet.

3. Fastställande av röstlängd.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Fastställande av ärendelista
6. Styrelsens verksamhets- och 

förvaltningsberätelse
7. Revisorernas berätelse
8. Frågan om ansvarsfrihet åt styrelsen 

för förvaltningen under närmast 
föregående kalenderår.

9. Fastställande av verksamhetsplan och 
budget

10. Val av ordförande
11. Val av minst 3 ledamöter för en td av 

2 år
12. Val av revisorer
13. Val av två revisorssuppleanter
14. Beslut om medlemsavgif för 

kommande kalenderår
15. Ärenden framlagda av styrelsen
16. Till årsmötet ställda förslag
17. Val av valkommitt
18. Mötets avslutande

Beslut fatas med enkel röstövervikt förutom 
vid upplösning. Val sker med slutna sedlar om 
röstberättigad medlem så begär.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
Vid lika röstetal beträäande val skall dock 
lotdragning ske.
Medlem som är styrelseledamot får inte delta 
i val av revisorer eller i beslut om 



ansvarsfrihet, eller vid fråga för vilken 
hon/han som styrelseledamot är ansvarig.

§5 Styrelse
Styrelsen består av ordförande och yterligare 
sex ledamöter. Styrelsen är ansvarig inför 
årsmötet och har tll uppgif at verkställa 
årsmötets beslut samt i övrigt ansvara för 
föreningens verksamhet och utveckling.

Styrelsen åligger särskilt:
at – leda, utveckla och stödja organisatonens
verksamhet;
at – utse styrelserrD för speciella ändamål;
at – uppta tll behandling varje förslag, som 
inlämnats skrifligen tll styrelsen;
at – föra protokoll över sina sammanträden;
at – fastställa utskots- och arbetsgruppers 
uppgifer och befogenheter samt utse deras 
respektve ordförande;
at – inom eller utom styrelsen utse person at
representera i externa organisatoner;
at – varje år senast en månad före årsmötet 
tllhandahålla revisorerna räkenskaper för 
KFUK-KFUM i Göteborg avseende närmast 
föregående kalenderår;
at – avge rapporter tll riksförbund och 
officiella organ; samt
at – vid behov samla anslutna medlemmar tll 
möte av informatv och rådgivande karaktär.

Styrelsen sammanträder på ordförandens 
kallelse och är beslutsmässig då minst hälfen 
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst.
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, 
samt inom eller utom sig kassaförvaltare och 
protokollsekreterare.
Ordföranden och vice ordföranden bör vara av
motsat kön.
Styrelsen utser vederbörliga frmatecknare.
Räkenskaperna handhas av kassaförvaltare 
och avslutas per kalenderår.
Styrelsen äger rät at för KFUK-KFUM i 
Göteborgs räkning förvärva och inteckna fast 
egendom. Före avytring av fast egendom 
krävs godkännande av medlemsmöte.

§6 Utskott och arbetsgrupper
Utskot och arbetsgrupper är ansvariga inför 
styrelsen. De sammanträder på kallelse från 
respektve ordförande.

§7 Revision
Föreningens verksamhetsår sammanfaller 
med kalenderår. Räkenskaperna skall föras 
enligt god redovisningssed.
Styrelsens förvaltning och räkenskaper 
granskas av två revisorer av vilka en skall vara 
godkänd. Revisorerna skall tll ordinarie 
årsmötet avge dels en skriflig berätelse över 
sin granskning av räkenskaperna under det 
närmast föregående kalenderåret, vilken ska 
vara styrelsen tllhanda senast tre veckor före 
årsmötet; dels förslag i frågan om 
ansvarsfrihet för styrelsen.

§8 Valkommitté
Vid årsmötet utses en valkommitt, bestående
av ordförande och yterligare fyra ledamöter.
Valkommittn förbereder nästkommande 
årsmötes val av styrelse genom at; begära 
förslag på kandidater, informera dessa om 
kraven på ledarskap, för årsmötet presentera 
föreslagna kandidater samt föreslå vilka 
ledamöter som skall väljas.
Valkommittn åligger även at föreslå 
revisorer samt valkommitt för nästa årsmöte.

§9 Stadgeändring
Ändringar av dessa stadgar kan ske genom 
beslut vid två på varandra följande 
medlemsmöte varav et ska vara ordinarie. 
Minst 3 månader ska förfyta mellan besluten.

§10 Upplösning
KFUK-KFUM i Göteborg kan upplösas genom 
beslut med 3/4 majoritet av de närvarande vid
vardera av två på varandra med minst sex 
månaders mellanrum följande årsmöten, 
varav det ena ordinarie. Förslag om 
upplösning skall meddelas i kallelse tll båda 
årsmötena och samtdigt i skrivelse tll KFUK-
KFUM:s riksförbund. Vid upplösning skall i 
första hand iaktagas vad som i fråga om 
särskilda genom gåvobrev eller testamenten 
tllkomna fonder kan vara av givarna för 
sådant fall föreskrivet.
I övrigt skall vid upplösning av KFUK-KFUM i 
Göteborg dess tllgångar ställas under 
förvaltning av KFUK-KFUM:s riksförbund at 
användas för ny verksamhet i 
Göteborgsområdet inom ramen för 
riksförbundets målsätning. Skulle ingen sådan
verksamhet ha startats inom 10 år från 



föreningens upplösning skall riksförbundet 
besluta om tllgångarnas användning.
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