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§ 1 ORGANISATIONSFORM
KFUK-KFUM Ängsholmen utgör en sektionsförening inom KFUK-KFUM Central och är
därmed en självständig juridisk person. I sin nya organisationsform, beslutad av KFUK-KFUM
Centrals årsmöte den 3/4 1995 fullföljer KFUK-KFUM Ängsholmen den verksamhet som
KFUK-KFUM Central bedrivit på Ingarö och Ängsholmen alltsedan 1923.

§ 2 ÄNDAMÅL
KFUK-KFUM Ängsholmens ändamål är att främst främja barns och ungdomars vård, fostran,
utbildning och personliga utveckling.

§ 3 ANSLUTNING
KFUK-KFUM Ängsholmen skall vara ansluten till det regionala förbundet KFUK-KFUM
Stockholm-Gotland. Genom detta och KFUK-KFUM Central är KFUK-KFUM Ängsholmen
ansluten till KFUK-KFUM Sverige och genom detta även anslutet till KFUKs Världsförbund
och KFUMs Världsförbund.
§ 4 MÅL
KFUK-KFUM Sverige är en gränsöverskridande internationell kristlig ungdomsrörelse med
helhetssyn på människan. Vår triangel symboliserar utvecklingen av kropp, själ och ande. Vi
välkomnar alla i vår gemenskap och vi betonar speciellt vikten av unga människors inflytande.
KFUK-KFUM Ängsholmen söker tillsammans med övriga verksamhetsgrenar inom KFUKKFUM Central förverkliga den svenska KFUK-KFUM-rörelsens mål:
Vi vill:
- Skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor utvecklas
- Genom vår verksamhet inspirera till tro, kärlek och engagemang
- Stimulera till personligt ansvarstagande i samhället
- Verka för gemenskap och för samverkan mellan människor och olika trosåskådningar
- Verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på
övertygelsen om människors lika värde
- Verka för solidaritet och rättvisa
- Genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk
- Ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor
dessutom har KFUK KFUM Ängsholmen till uppgift att:
- Verka för fysisk aktivitet och idrott, med särskild inriktning på segling och kanoting,
- Uppmuntra till skapande aktivitet,
- Ge impulser till naturstudier, friluftsliv och naturvård,
- Stimulera till självständigt tänkande
- Fostra unga människor till samverkan, baserad på jämlikhet, medmänsklighet och gemenskap.

§ 5 MEDLEMSKAP
Medlem är den som erlagt den på årsmötet fastställda medlemsavgiften.
Rösträtt på KFUK-KFUM Ängsholmens årsmöten har varje medlem som fyllt 12 år och erlagt
medlemsavgift för innevarande år.
Medlem i KFUK-KFUM Ängsholmen är automatiskt medlem i KFUK-KFUM Central.
Medlem kan när som helst anmäla sitt utträde ur KFUK-KFUM Ängsholmen. Medlem som trots
påminnelse ej betalt medlemsavgift under ett år, anses ha utträtt vid årets slut.
Medlem som allvarligt skadar KFUK-KFUM Ängsholmen kan efter utredning och yttrande från
KFUK-KFUM Ängsholmens styrelse uteslutas ur KFUK-KFUM Ängsholmen (och samtidigt
därmed ur KFUK-KFUM Central) genom beslut av KFUK-KFUM Centrals styrelse.
Medlemmen äger rätt att yttra sig om utredningen inför KFUK-KFUM Centrals styrelse. I
avvaktan på beslut kan KFUK-KFUM Ängsholmens ordförande avstänga medlemmen.
§ 6 STYRELSEN
Styrelsen handhar KFUK-KFUM Ängsholmen angelägenheter och är ansvarig för detta inför
årsmöte.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Styrelsen består av åtta till tio (8-10) ledamöter, inklusive en ordförande. Styrelsen väljs på
följande vis:
-

Fyra till fem (4-5) ledamöter väljs på två (2) år vid ordinarie årsmöte jämna år.
Tre till fem (3-5) ledamöter väljs på två (2) år vid ordinarie årsmöte udda år.
Ordförande väljs på ett (1) år vid varje ordinarie årsmöte.

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande samt en kassör.
Styrelsen skall utgöras av förtroendevalda myndiga röstägande medlemmar vilka inte genom
fastanställning är knutna till något organ inom KFUK-KFUM.
KFUK-KFUM Ängsholmen skall verka för att styrelsen, valberedningen, arbetsgrupper och
andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan personer av olika kön uppnås.
Styrelsen har rätt att överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till ett verkställande utskott som
utses inom styrelsen, till arbetsgrupp eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller
på enskild styrelseledamot eller anställd. Styrelsen får när som helst förändra eller återkalla sådan
beslutanderätt. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall
regelbundet underrätta styrelsen härom.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden då denne anser att det behövs eller då fyra (4)
ledamöter begär det. Styrelsen är beslutmässig då mer än halva antalet av ledamöterna är
närvarande. Vid lika röstetal äger Ordföranden utslagsröst.

Röstning genom fullmakt får inte äga rum.
Ärende av brådskande natur kan på ordförandens initiativ avgöras genom omröstning per
capsulam. Då krävs det att mer än halva antalet av ledamöterna bifaller ett och samma beslut.
Sådant beslut protokollförs vid närmast påföljande styrelsesammanträde.
Styrelsen åligger att:
• leda KFUK-KFUM Ängsholmen verksamhet,
• förvalta KFUK-KFUM Ängsholmen egendom,
• aktivt agera i enighet med KFUK-KFUM Ängsholmens medlemmars intressen,
• anställa behövlig personal,
• tillsätta arbetsgrupper,
• till årsmötet avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för närmast
föregående kalenderår,
• behandla förslag som inkommer från föreningen eller från enskilda medlemmar.

§ 7 FIRMATECKNING
Rätten att teckna KFUK-KFUM Ängsholmens firma, KFUK-KFUM Ängsholmen, har minst två
i förening, inom eller utom styrelsen, som styrelsen utser till detta.

§ 8 RÄKENSKAPER
KFUK-KFUM Ängsholmens räkenskapsår avser ett kalenderår. Räkenskaper samt övriga
erforderliga handlingar skall före februari månads utgång året efter finnas tillgängliga för revision.

§ 9 REVISORER
Styrelsens förvaltning och KFUK-KFUM Ängsholmens räkenskaper granskas av två revisorer.
Revisorer samt suppleanter för dessa skall väljas av årsmötet.
Minst en av dessa och dennes suppleant skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.
Revisorerna skall till årsmötet avge en skriftlig revisionsberättelse för föregående kalenderår samt
en rekommendation angående styrelsens ansvarsfrihet.
KFUK-KFUM Centrals styrelse och revisorer äger rätt till full insyn i KFUK-KFUM
Ängsholmens räkenskaper.

§ 10 ÅRSMÖTEN
A Ordinarie årsmöte
KFUK KFUM Ängsholmens årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Styrelsen skall
skriftligen kalla röstägande medlemmar till ordinarie årsmöte minst sex veckor i förväg.
Dagordning för årsmötet skall vara fastställd i enlighet med denna paragraf. Möteshandlingar till

årsmötet så som verksamhetsberättelse, bokslut, budget, propositioner och eventuella motioner
med motionssvar skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Enskilda
medlemmar äger rätt att motionera till årsmötet.
Beslut av årsmötet fattas med enkel majoritet, utom i frågor om stadgeändring eller KFUK
KFUM Ängsholmens 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 utom vid personval då lottning används.
Röstning genom fullmakt får ej förekomma.
Vid ordinarie årsmöte för KFUK-KFUM Ängsholmen skall följande ärenden behandlas och
protokollföras:
1 Mötets öppnande
2 Val av mötesordförande och protokollsekreterare för mötet
3 Val av två protokolljusterare samt rösträknare
4 Mötets behöriga utlysande
5 Fastställande av röstlängd
6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
7 Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning
8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9 Propositioner, däribland medlemsavgifter för nästkommande år samt budget
10 Beslut om arvoden för ledaruppdrag
11 Till årsmötet inkomna motioner
12 Val av styrelseordförande för ett år
13 Val av styrelseledamöter för två år samt eventuella fyllnadsval för ett år
14 Val av revisorer för ett år samt suppleanter till dessa
15 Val av fyra medlemmar, varav en sammankallande, till valberedningen till nästa årsmöte
16 Mötets avslutande
B Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls då styrelsen anser detta påkallat eller då minst 10% av KFUK KFUM
Ängsholmens röstägande medlemmar skriftligen så begär. På extra årsmöte får endast beslut
fattas i ärenden som är upptagna i kallelse som skall skickas ut till röstägande medlemmar senast
tre veckor före mötet. I fråga om röstning och dylikt gäller samma regler för extra årsmöte som
för ordinarie årsmöte.

§ 11 VALBEREDNING
Vid årsmötet väljs en valberedning, bestående av fyra ledamöter, av vilka en är sammankallande.
Valberedningen ansvarar för att
- på nästkommande årsmöte avge förslag till samtliga personval
- förslag till personval tillgängliggörs samtidigt som övriga möteshandlingar till årsmötet

-

verka för att förslagen från valberedningen ska spegla föreningens bredd och tillse att
styrelsen har tillräcklig kompetens för sitt uppdrag
en tydlig och transparent rekryteringsprocess genomförs

§ 12 ARBETSGRUPPER
Medlemmar har rätt att starta arbetsgrupper inom ramarna för KFUK-KFUM Ängsholmens
verksamhet. Arbetsgruppens ansvar upprättas i samråd med styrelsen. Varje arbetsgrupp bör ha
en kontaktperson i styrelsen.
Arbetsgrupp sammanträder på kallelse av sin sammankallande eller när minst hälften av
ledamöterna så begär.

§ 13 UPPLÖSNING
För KFUK KFUM Ängsholmens upplösning erfordras samstämmiga beslut dels av KFUK
KFUM Ängsholmens årsmöte, dels av KFUK KFUM Centrals årsmöte med 2/3 majoritet.
KFUK KFUM Ängsholmens beslut skall fattas vid två på varandra följande årsmöten med minst
sex månaders mellanrum. Ett av dessa årsmöten skall vara ordinarie årsmöte. Förslag om
upplösning kan behandlas först sex veckor efter det att förslaget skriftligen inkommit till KFUK
KFUM Ängsholmens styrelse.
Med förslaget om upplösning skall bifogas kallelse till årsmötet med ett särskilt yttrande från
KFUK KFUM Ängsholmens styrelse.
Vid upplösning skall KFUK KFUM Ängsholmens tillgångar tillfalla KFUK KFUM Central.

§ 14 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut med 2/3 majoritet av årsmötet, utom
beträffande § 1-3, 13, 14, då erfordras dock att ändringsförslag skall antas med minst 2/3
majoritet av två på varandra följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum varav ett
ordinarie. För förslag om stadgeändring gäller samma tidsramar som för motioner.
Stadgeändring träder i kraft först sedan den blivit godkänd av KFUK KFUM Centrals
styrelsemöte.

