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§ 1. Grundval och uppgift 

1.1 Föreningens mål är att på ekumenisk kristen grund verka för att göra Kristus känd. 

1.2  Föreningen vill förverkliga sitt mål genom att förvalta föreningens 

tillgångar så att de främjar kristen ekumenik i Jämtland-Härjedalen. 

 

§ 2. Medlemskap 
2.1 Föreningen består av medlemmar. 
2.2 Som medlem kan antagas var och en som omfattar och vill verka för 

föreningens målsättning. 

2.3 Varje medlem erlägger en årlig avgift, vars storlek bestäms av årsmötet. 

2.4 Ansökan om medlemskap i föreningen görs till styrelsen för prövning. 

2.5 Över föreningens medlemmar förs noggrann förteckning. 

2.6 Varje medlem har rösträtt vid föreningens sammanträden. 

2.7 Varje medlem i föreningen har yttrande- och förslagsrätt vid 

föreningens sammanträden. 

2.8 Medlem som motarbetar föreningens målsättning kan uteslutas ur föreningen. 
2.9 Medlem, som trots påminnelser, låtit två år gå utan att erlägga årsavgift, 

vilken han/hon kunnat erlägga, skall tillfrågas om han/hon önskar fortsatt 

medlemskap. 

 

§ 3. Årsmöte 
3.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans och genomförs under andra  kvartalet. 

Meddelande om tid och plats för årsmötet görs av styrelsen senast sex veckor före utsatt 

datum. 
3.2 En valberedning tillsätts årligen. Den har till uppgift att föreslå ledamöter till styrelsen och 

årsmötesfunktionärer. Valberedningen består av minst två ledamöter. Årsmötet väljer 

valberedning för nästa årsmöte jämte ersättare. Föreningens medlemmar skall informeras 

om valberedningens förslag före årsmötet. 

3.3 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

3.3.1 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet, 

3.3.2 Val av två justeringsmän, 

3.3.3 Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret, 

3.3.4 Revisorernas berättelse, 

3.3.5 Fastställande av balans och resultaträkning 

3.3.6 Fråga om ansvarsfrihet, 
3.3.7 Fastställande av budget för innevarande räkenskapsår, samt preliminär 

budget för kommande räkenskapsår, 

              3.3.8. Val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, 
3.3.8 Val av två revisorer jämte ersättare, 

3.3.9 Val av valberedning 

3.3.10 Stadgeenligt väckta motioner, 

3.3.11 Förslag väckta av föreningens styrelse. 

3.4 Alla beslut, utom i fråga om stadgeändring, fattas med enkel majoritet. 

3.5 Val av styrelseordförande och ledamot sker med acklamation. Mandattiden för 

styrelseordförande är ett år och för ledamot tre år. Fyllnadsval kan ske för kortare tid. Vid 

lika röstetal sker lottning. 

 
 
 
 



 
 

 
 

3.6 Motion skall inges till styrelsen senast en månad före årsmöte. Styrelsen skall avge yttrande 

över varje motion. Rätt att väcka motion tillkommer medlem och EFS distriktsorganisation 

eller motsvarande. 

3.7 Styrelsen kan kalla föreningens medlemmar till föreningsmöte.  Föreningsmötet kan vara 

föreningens beslutande eller rådgivande organ. Styrelsen avgör vilken ställning 

föreningsmötet skall ha i varje särskilt fall. 

 

§ 4. Styrelse 
Beslut om antal ledamöter i styrelsen fattas av årsmötet. Föreningens styrelse består 
av ett udda antal med minst fem ledamöter inkl. ordförande, vilka väljs bland 
föreningens medlemmar. Minst två av styrelsens ledamöter skall vara medlem i 
någon EFS-förening. 
 
Styrelsen har till uppgift: 

att planera och leda föreningens verksamhet, 
att handha den ekonomiska förvaltningen av föreningens tillgångar, 

att motta respektive avstå från erbjudna gåvor till föreningen samt att 

avyttra såväl lös som fast egendom.  
att förbereda förenings- och årsmötesärenden, 
att verkställa förenings- och årsmötesbeslut, 
att aktivt verka för att förverkliga förenings mål. 

4.1 Vid årsmötet avgår ur styrelsen de ledamöter, vars mandattid utgår. Avgående ledamot kan  

omväljas. 

4.2 Styrelsen väljer inom sig vice ordförande vid första sammanträdet efter årsmötet. Valet sker 

med slutna sedlar om någon styrelseledamot så önskar. Styrelsen utser inom eller utom   sig 

sekreterare och kassör. 

4.3 Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år och dessutom när något utskott begärt det. 

Den är beslutsmässig då minst halva antalet av styrelsens ledamöter är närvarande. 

4.4 Styrelsen tillsätter efter behov utskott med uppgift att förbereda ärenden, i vilka styrelsen 

skall fatta beslut. Utskotten har att verkställa dessa beslut. 

4.5 Styrelsen äger att delegera sin beslutanderätt i ärenden som inte är av principiell eller 

prejudicerande art eller i övrigt kräver yttrande av styrelsen. 

4.6 Det åligger styrelse och utskott att föra protokoll över sina sammanträden. 

4.7 I såväl styrelse som utskott fattas beslut med enkel majoritet. 

4.8 Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. 

 

§ 5. Ekonomi 
5.1 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av firmatecknare, utsedda av styrelsen. 

5.2 Ingen enskild medlem har rätt att göra anspråk på andel av föreningens egendom. 
5:3 En eventuell avyttring av hela eller delar av fastigheten Västanede 2:2 skall föregås av ett   

 årsmötesbeslut. 

§ 6. Stadgeändring 
6.1 För ändring av dessa stadgar krävs likalydande beslut med 2/3 majoritet av de avgivna 

rösterna vid två på varandra följande årsmöten. Förslag om sådan ändring skall meddelas 

styrelsen senast en månad före årsmötet. 

6.2 Vid kallelse till föreningens årsmöte skall föreslagen ändring angivas. 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

§ 7. Upplösning 
7.1 Upplösning av föreningen kan endast ske efter likalydande beslut av två på varandra 

följande ordinarie årsmöten, varvid beslutet måste biträdas av minst 2/3 av de 

röstberättigade som deltar vid årsmötet. 

7.2 I händelse av upplösning eller om verksamheten bedrivs i uppenbar strid mot grunderna i § 

1 av dessa stadgar, övergår alla tillgångar med full äganderätt till EFS distriktsorganisation 

eller motsvarande, som har rätt att omhänderta nämnda tillgångar och använda den i sin 

verksamhet.  

7:3 EFS distriktsstyrelse tillstyrker att tillgångarna, i de i texten nämnda situationerna, ska 

användas i verksamhet inom Jämtland-Härjedalen. 

 

 

 
 


