STADGAR FÖR FÖRENINGEN KFUM FRYSHUSET SKÄRHOLMEN
Ideella Föreningen KFUM Fryshuset SKÄRHOLMEN stiftad den 31 maj 2016 och har till ändamål att utifrån
Stiftelsen Fryshusets vision, värdegrund och uppdrag främja ungdomsverksamhet genom att driva en mötesplats
för idrott, kultur, utbildning/skolverksamhet, projektverksamhet inom olika sociala områden, intresseriktningar
och utveckling av unga människor genom ett gott ledarskap.
MEDLEMSKAP
§1
Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om
medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens
ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen. Medlemskap i föreningen innebär
medlemskap i KFUM Sverige.
§2

När medlemsavgift är erlagd är personen medlem och förs i medlemsförteckningen. Medlem
som motverkar föreningens syften och intressen kan av verksamheten uteslutas från föreningen.

MEDLEMSAVGIFTER OCH MEDLEMSKORT
§3
Inträdesansökan ska åtföljas av medlemsavgift eller underskrift. Medlem erlägger en
medlemsavgift som bestäms på föreningens årsmöte. Medlemskort får icke lånas ut eller ges
bort.
DELTAGANDE I TÄVLINGAR OCH UPPVISNINGAR
§4
Medlem har rätt att delta i föreningens verksamheter under de former som är överenskommet.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelse eller av varje
verksamhet. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också
vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte Specialförbundet inom Riksidrottsförbundet
beslutat om en annan ordning.
STYRELSEN
§5
KFUM Fryshuset Skärholmens angelägenheter hanteras av en styrelse, bestående av ordförande
och minst fyra övriga ledamöter. Ledamot i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland
röstberättigade medlemmar. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.
§6

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig, då minst hälften av
antalet ledamöter är närvarande.

§7

Föreningens firma tecknas av två styrelsemedlemmar i föreningen, varav en alltid skall vara
ordförande eller kassör.

§8

Styrelsen skall verka för KFUM Fryshuset Skärholmens framåtskridande och tillvarata dess
intressen. Styrelsen skall leda verksamheten i överensstämmelse med KFUM:s målsättning.
Ordförande är KFUM Fryshusets Skärholmen officiella representant som leder styrelsens
förhandlingar och övervakar att dess stadgar efterföljs.

§9

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

MÖTEN
§ 10

KFUM Fryshuset Skärholmen håller
dels ordinarie årsmöte i mars månad,
dels ordinarie styrelsemöten minst fyra gånger årligen,
dels extra årsmöte, när så erfordras.
Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen. Extra årsmöte sker på styrelsens initiativ
eller när en fjärdedel av medlemmarna så kräver. Kallelse till ordinarie årsmöte skall utfärdas
senast fjorton dagar före mötet.

§ 11

Rösträtt tillkommer den medlem som har medlemskap. Rösträtt får inte utövas med fullmakt.

§ 12

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, dock minst tre, som är
närvarande.
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§ 13

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Val av a) mötesordförande, b) mötessekreterare för mötet
4. Fastställande av dagordning och röstlängd
5. Val av två protokollsjusterare att jämte ordförande justera protokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelser för föregående år
7. Årsredovisning och revisorernas berättelse för föregående år
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
9. Val av:
a) En ordförande på ett år
b) två styrelseledamöter på ett år,
c) två styrelseledamöter på två år.
d) en revisor för en tid av ett år
e) valberedning, två personer varav en sammankallande för en tid av ett år
10. Beslut om medlemsavgift
11. Övriga frågor
12. Avslutning av mötet

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION
§ 14
Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie
årsmöte. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december.
§ 15

BESLUT
§ 16
§ 17

Revisorn åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sist förflutna
räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast sju dagar före
ordinarie årsmöte.
Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering om medlem så begär. Vid votering
bestäms utgången genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Beslut i fråga om ekonomisk natur får icke fattas, om frågan inte varit upptagen på dagordningen
för behörigt årsmöte.

STADGEFRÅGOR
§ 18
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om KFUM Fryshuset Skärholmens upplösning får
endast tas upp till avgörande vid ordinarie årsmöte och skall vara utsänd tillsammans med
kallelse för mötet. För godkännande av dylika förslag fordras beslut av minst 2/3 av vid mötet
närvarande röstberättigade medlemmar.
§ 19

Förslag om föreningens upplösning får endast läggas fram på ordinarie årsmöte. Att upplösning
ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem
medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas och
föreningens tillgångar tillfalla Stiftelsen Fryshuset.

§ 20

Ordförande och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och
anvisningar vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.
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