
 

 

STADGAR FÖR UPPSALA KFUK-KFUM  
Ideell förening, bildad 1876. Nya stadgar fastställda 2017-06-08  
 

§ 1 ÄNDAMÅL  

Uppsala KFUK-KFUM är en förening för alla åldrar med ändamål att hjälpa barn och ungdomar att 

växa upp till demokratiskt skolade samhällsmedlemmar genom en helhetssyn på människan. Vår 

triangel symboliserar kropp, själ och ande. Rörelsen vilar på kristen grund och demokratiska 

värderingar.   

 

§ 2 ANSLUTNING  

Föreningen ska vara ansluten till KFUK-KFUM Sverige och är genom detta anslutet till KFUKs 

Världsförbund och KFUMs Världsförbund vilket innebär att föreningen verkar i överensstämmelse 

med de två världsförbundens grundvalar.   

§ 3 MÅL  

KFUK-KFUM är en gränsöverskridande internationell kristen ungdomsrörelse med helhetssyn på 

människan. Vi välkomnar alla i vår gemenskap och vi betonar speciellt vikten av unga människors 

inflytande.  

 

Vi vill:  

-  skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor kan utvecklas 

- genom vår verksamhet inspirera till tro, kärlek och engagemang  

-  stimulera till personligt ansvarstagande i samhället  

-  verka för kristen gemenskap och för samverkan mellan människor och olika 

 trosuppfattningar 

 -  verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är 

 baserat på övertygelsen om människors lika värde  

-  verka för internationell solidaritet och rättvisa  

-  genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk och ta 

 aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor   

§ 4 MEDLEMSKAP   

Var och en som är medveten om föreningens ändamål och som vill verka enligt de uppställda målen 

kan bli medlem genom att betala den av årsmötet fastställda medlemsavgiften till huvudföreningen 

eller genom att betala medlemsavgift till en av föreningens specialavdelningar.  

För att inneha rösträtt på föreningens årsmöte krävs det att medlemsavgiften för innevarande år 

är betald. 

Medlem som trots påminnelse ej betalat medlemsavgift under ett år, anses ha utträtt vid årets slut.  

Medlem som allvarligt skadar föreningen kan efter utredning uteslutas av styrelsen. Medlemmen 

äger rätt att yttra sig om utredningen inför styrelsen. I avvaktan på styrelsens beslut kan 

föreningens ordförande avstänga medlemmen.  

 

§ 5 ÅRSMÖTE  

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som består av föreningens röstberättigade 

medlemmar. Ordinarie årsmöte hålls varje år före mars månads utgång. 



Kallelse till ordinarie årsmöte utfärdas av styrelsen och skall delges minst en månad i förväg till 

röstberättigade medlemmar genom föreningens hemsida och annons i lokaltidningen 

Inga andra frågor än de som finns med på dagordningen kan tas upp till beslut på årsmötet.  

Årsmöteshandlingar till årsmötet ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före 

årsmötet. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. 

Specialavdelningarna och enskilda medlemmar äger rätt att motionera till årsmötet.   

Beslut av årsmöte fattas med enkel majoritet, utom i fråga om stadgeändring, upplösning av 

specialavdelningar, uteslutning av specialavdelning och föreningens upplösning, då tillämpas 

bestämmelserna i paragraferna om dessa frågor.  Beslut fattas genom acklamation eller sluten 

omröstning om så begärs. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. Vid personval 

används vid lika röstetal lottning.  

Extra årsmöte hålls då styrelsen anser detta påkallat eller då minst 10 % av röstberättigade 

medlemmar (vid senaste årsskiftet) skriftligen begär detta. Kallelse till extra årsmöte utfärdas av 

styrelsen och skall delges enligt ovan minst fjorton dagar i förväg. Vid extra årsmöte får beslut fattas 

endast i sådana ärenden som upptagits på utsänd ärendelista. 

Röstning med fullmakt får ej förekomma. 

 

DAGORDNING VID ÅRSMÖTET: 

1. Inledning 
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet  
3. Fastställande av röstlängd 
4. Val av två justeringsmän samt rösträknare 
5. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande 
6. Godkännande av dagordning 
7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 
8. Revisorernas berättelse 
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år 
11. Val av minst två ledamöter för en tid av två år samt en suppleant för en tid av ett år 
12. Val av revisor för en tid av två år samt en suppleant för en tid av ett år 
13. Val av valberedning 
14. Beslut om medlemsavgiften för nästkommande år 
15. Ärenden framlagda av styrelsen 
16. Fastställande av: a) budget för innevarande år 

          b) verksamhetsplan för innevarande år 
17. Till årsmötet ställda motioner som av röstberättigad medlem eller specialavdelning 

inlämnats skriftligen till styrelsen senast tre veckor före årsmötet 
18. Avslutning 

 

§ 6 RÄKENSKAPSÅR  

Föreningens räkenskapsår avser kalenderår.    

 
§ 7 REVISORER  

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer. Revisorer samt 

suppleant för dessa ska väljas av årsmötet. Revisorerna ska avge en skriftlig revisionsberättelse för 

föregående kalenderår samt en rekommendation angående styrelsens ansvarsfrihet till årsmötet.  

Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen före årsmötet. 

 

 § 8 VALBEREDNING 

Vid årsmötet väljs en valberedning, bestående av 3 ledamöter, av vilka en är sammankallande. 

Valberedningen ska förbereda och framlägga förslag till samtliga val som ska förrättas av 

föreningens årsmöte. Valberedningen ska ta hänsyn till representationen från olika 

specialavdelningar, ålder och kön vid sammansättning av sitt förslag. Valberedningens förslag till 

val vid ordinarie årsmöte ska finnas tillgängligt samtidigt som övriga årsmöteshandlingar.  

 



 

§ 9 STYRELSE  

Styrelsen handhar föreningens angelägenheter och är ansvarig för detta inför årsmötet.  I styrelsen ska 

finnas ordförande samt 4 ledamöter och minst en suppleant. Mandatperioden för ordförande och 

suppleanter är ett år och för ledamöter två år.  Avgående förtroendevalda kan omväljas.    

Styrelsen ska i möjligaste mån vara sammansatt av medlemmar från olika verksamheter och ha en jämn 

fördelning efter ålder och kön. Till styrelseledamot kan endast väljas röstberättigad medlem. Styrelsen 

sammanträder på ordförandes kallelse och är beslutsmässig då en majoritet (minst hälften + en) av 

ledamöterna är närvarande. 

Som styrelsens beslut gäller den mening som företräds av en majoritet av närvarande ledamöter. Vid lika 

röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen har rätt att till sig adjungera personer med särskild 

kompetens.  Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, kassör och protokollssekreterare.  Styrelsen utser 

firmatecknare. 

Styrelsen äger rätt för föreningens räkning förvärva, inteckna och avyttra fast egendom. 

Styrelsen skall: 

 -  leda föreningens verksamhet  

-  förvalta föreningens egendom  

- tillsätta utskott och arbetsgrupper samt utse ledamöter i dessa 

 - till årsmötet avge verksamhetsberättelse och årsredovisning för närmast 

 föregående kalenderår  

-  att lämna förslag till verksamhetsplan och budget för innevarande år 

- att behandla förslag som inkommer från specialavdelningar och enskilda 

 medlemmar.    

 
§ 10 SPECIALAVDELNINGAR 

 
Specialavdelningar med eget årsmöte och förvaltning kan bildas eller upplösas efter beslut av styrelsen 

som också fastställer erforderliga bestämmelser för avdelningarna. 

Specialavdelning skall vara ansluten till eget befintligt specialförbund inom Riksidrottsförbundet samt 

KFUK-KFUM Sverige. 

Specialavdelningarnas räkenskaper granskas av en av föreningens revisorer jämte en revisor utsedd av 

specialavdelningens årsmöte. 

Beslut om ansvarsfrihet fattas av specialavdelnings årsmöte eller, om sådant saknas, av föreningens 

styrelse. 

Då specialavdelningen vill starta nytt arbete, vända sig till myndigheter för att begära anslag i KFUMs namn 

skall detta ske i samråd med Uppsala KFUK-KFUMs styrelse. Specialavdelningarna får inte agera på sådant 

sätt att det kan skada KFUK-KFUM. 

 

§ 11 UPPLÖSNING  

Föreningen kan upplösas endast genom beslut med ¾ majoritet av två på varandra med minst sex (6) 

månaders mellanrum följande årsmöten, varav den ena ordinarie. Förslag om upplösning skall meddelas i 

kallelse till båda årsmötena och samtidigt i skrivelse till KFUK-KFUM Sverige. 

Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar överföras till KFUK-KFUM Sverige att förvaltas till förmån 

för ny KFUM-verksamhet i Uppsala Kommun. 

Skulle ingen ny förening, ansluten till KFUK-KFUM Sverige, bildas i Uppsala Kommun inom tio (10) år, äger 

dock KFUK-KFUM Sverige att med full äganderätt förfoga över tillgångarna i fråga. 

För föreningens uppgående i annan förening gäller samma bestämmelser som för upplösning. 



Vid specialavdelningarnas upplösning skall dess tillgångar överföras till Uppsala KFUK-KFUM att förvaltas 

till förmån för KFUM-verksamhet i Uppsala Kommun. 

 

§ 12 STADGEÄNDRING  

För föreningen gäller förutom dessa stadgar vad som sägs om föreningar i KFUK-KFUM Sverige stadgar 

samt vad som gäller till följd av anslutning till specialförbund och regionala förbund inom KFUK-KFUM. 

Förslag till stadgeändring skall meddelas i kallelse till årsmötet. 

Ändring av dessa stadgar kan ske endast genom beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande 

årsmöten, varvid ett kan vara extra årsmöte. 

 


