Stadgar föreningen VARDAGSRUMMET i Örnsköldsvik
§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Föreningen VARDAGSRUMMET i Örnsköldsvik. Föreningen har sitt säte i
Örnsköldsviks kommun.

§ 2.1 Form
Föreningen är fristående och partipolitiskt obunden.
Föreningen bygger på en kristen grund men är inte bunden till något enskilt kristet samfund.
Vi vill ha en inkluderande och öppen inställning till varje människa.

§ 3 Ändamål
Föreningen vill:
•
•
•
•
•

Skapa miljöer där människor möts med omsorg och respekt.
Skapa möjligheter för individer att växa i den egna livssituationen.
Vara till uppmuntran och nytta för både individen och samhället.
Verka för att kyrkan närmar sig samhället i kärlek och omsorg med Jesus som förebild.
Verka för att kristna församlingar närmar sig varandra i ömsesidig öppenhet och respekt.

§ 4 Medlemskapet
Föreningen är öppen för alla över 15 år, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften
betalas. Alla medlemmar har närvarorätt och rösträtt på föreningens årsmöten. Medlem kan
uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid
mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad
majoritet.

§5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§6 Styrelsen
Styrelsen är självkonstituerande. Styrelseledamöter väljs för en tid av två år och avgår växelvis varje
år.

§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen
beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av

årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper,
samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter
begär detta.
Styrelsen är beslutsför då minst 4 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom
lottning.
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör.

§ 8 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 1/2.

§ 9 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska senast den
20/3 avge sin revisionsberättelse.

§10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den sista mars på
tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14
dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.

§ 11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av
föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå
det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de
ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§12 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan/kan inte utövas genom
ombud).

§13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta.
Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller
den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne
är ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§14 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av enig styrelse. Därefter krävs beslut av årsmötet med
minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som
styrelsen.

§15 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§16 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala
beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat
föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att
yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för
uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 2 dagar efter beslutet.

§17 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av enig styrelse. Därefter krävs beslut av årsmötet med
minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas
till Växthuset Hela Människan AB
- Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter
sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

