Stadgar för Equmenia Luleå
Organisationsnummer: 897000-4886
§ 1 Föreningens grund, namn och ändamål

JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Denna kristna bekännelse från Filipperbrevet 2 delar vi med kristna
genom alla tider. Den är också grunden för vår nära
relation med Luleå Missionsförsamling.

§ 5 Beslutsordning

Beslut om föreningens verksamhet och ekonomi
fattas av årsmöte, föreningsmöte och/eller ungdomsrådet enligt bestämmelserna i dessa stadgar.
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Genom en mångfald av arbetssätt vill Equmenia Lu- Föreningens styrelse kallas ungdomsrådet.
leå:
Rätt att delta i förhandlingar och beslut vid års- och
➢ föra evangelium om Jesus Kristus till barn och föreningsmöte har den som är medlem i föreningen.
unga människor,
Rätt att delta i års- och föreningsmötets förhand➢ främja personlig kristen tro och gemenskap och lingar, men inte i dess beslut, har alla de som är inmedlemskap i den kristna församlingen,
tresserade av föreningens verksamhet.
➢ verka för Kristi kyrkas synliga enhet,
Ungdomsrådets och föreningens beslut avgörs ge➢ hävda individens unika värde och frihet,
nom omröstning med enkel majoritet. Vid lika rös➢ visa på individens ansvar för Guds skapelse,
tetal gäller den mening som ordföranden röstar för,
➢ utveckla människors förmåga till självständiga utom vid personval, då avgörandet sker genom lottställningstaganden,
ning. Förslag om stadgeändring och upplösning av
➢ ta sin del av ansvaret för människors levnads- föreningen regleras i §§ 13-14.
villkor i Sverige och i världen idag och i framti§ 6 Årsmöte
den.
Föreningen håller årsmöte före mars månad på den
§ 2 Förening och församling i ömsesidigt arbete dag som ungdomsrådet beslutar. Kallelse till årsmöFöreningens namn är Equmenia Luleå. Föreningen te ska utfärdas senast fyra veckor före årsmötet.
utgörs av dem som är medlemmar i det barn och Ärende som medlem av föreningen vill få behandlat
ungdomsarbete som har anförtrotts Equmenia Luleå i årsmöte skall vara ungdomsrådet tillhanda senast
av Luleå Missionsförsamling. Församlingen har ett två veckor före årsmötet. Handlingar till årsmötet
andligt ansvar för barn- och ungdomsarbetet och bär ska finnas tillgängliga senast söndagen innan årsdess ledare och funktionärer i bön och omsorg. mötet.
Ungdomsrådet ansvarar för att hålla församlingen
underrättad om verksamhetens utveckling, val av § 7 Årsmötets ärenden
Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
styrelse samt års- och kassaberättelse.
a) val av ordförande, vice ordförande, sekreterare,
§ 3 Tillhörighet
justeringspersoner
Föreningen tillhör Equmenia och dess region, b) samt övriga funktionärer för årsmötet,
Equmenia region Nord.
c) fastställande av dagordning,
Föreningen kan även genom stadgar eller årsmöte d) fråga om årsmötet utlysts på rätt sätt,
besluta om tillhörighet eller medlemskap i annan or- e) verksamhetsberättelse (som ska redovisa komganisation, vars målsättning står i samklang med
mittéer/arbetsgrupper/ledargrupper samt vilka
föreningens stadgar.
som varit aktiva i dessa grupper), medlemsstatistik, ekonomisk redogörelse för föregående
§ 4 Medlemskap
verksamhetsår samt revisorernas berättelse,
Med medlem i föreningen avses den som under inf) ansvarsfrihet för ungdomsrådet,
nevarande kalenderår har:
g) riktlinjer för kommande verksamhetsår,
1) deltagit eller varit ledare i någon av föreningen
h) fastställande av medlemsavgift,
beslutad verksamhet, och som
i) val av föreningens ordförande tillika ordförande
2) betalt av föreningen fastställd medlemsavgift, elför ungdomsrådet,
ler på annat sätt skriftligen tagit ställning för medj) val av föreningens kassör tillika kassör för unglemskap.
domsrådet,
Medlem som aktivt motarbetar föreningens stadgar
k) val av ledamöter i ungdomsrådet,
och/eller verksamhet eller på annat sätt uppenbart
l) val av två revisorer och en revisorssuppleant,
skadar föreningens intressen kan av Ungdomsrådet
m)val av valberedning,
uteslutas ur föreningen.
n) val av ombud till Equmenias riksstämma samt
Equmenia Nords regionstämma,
o) val av ombud till övriga organisationer,
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p) förslag/ärenden som lämnats in till årsmötet,
samt
q) ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling.
§ 8 Föreningsmöte

Föreningsmöte hålls efter kallelse av ungdomsrådet
eller om minst 10 av föreningens medlemmar begär
det. Kallelse till ett föreningsmöte ska utfärdas senast en vecka före mötet. Mötet beslutar endast om
ärenden som angetts i kallelsen.

Anställda av föreningen och församlingen har rätt
att delta i ungdomsrådets förhandlingar men inte i
dess beslut. Dessutom kallas en representant som
utsetts av församlingen till ungdomsrådets sammanträden. Denne representant har yttranderätt och förslagsrätt, men ej beslutsrätt.
Ungdomsrådet utser inom sig vice ordförande, sekreterare samt övriga funktioner de anser sig behöva
eller årsmötet givit uppdrag om.
§ 12 Firmateckning, revision och räkenskapsår

Equmenia Luleås firma tecknas var för sig eller två
i förening av de som ungdomsrådet utser. FirmaVid föreningsmöten behandlas följande ärenden:
a) val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, tecknaren måste vara myndig. Ungdomsrådet har
justeringspersoner samt övriga mötesfunktionä- dessutom rätt att handla på föreningens vägnar gentemot extern part samt företräda inför domstolar och
rer,
b) fråga om föreningsmötet är sammankallat på rätt andra myndigheter.
sätt, samt
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Revisorerc) det eller de ärenden som angetts i kallelsen.
na ska granska ungdomsrådets förvaltning och hur
§ 9 Föreningsmötets ärenden

§ 10 Ungdomsrådets uppgifter

Ungdomsrådet ska bland annat:
➢ planera och leda föreningens verksamhet,
➢ ansvara för det långsiktiga arbetet,
➢ förbereda års- och föreningsmötets ärenden,
➢ verkställa års- och föreningsmötets beslut, svara
för den ekonomiska förvaltningen, tillsätta de
kommittéer, arbetsgrupper och ledargrupper
som ungdomsrådet anser nödvändigt,
➢ hålla kontakt med Equmenia-regionen, Equmenia och olika samhällsorgan,
➢ ta ett huvudansvar för ledarrekrytering, ledarutbildning och ledarvård,
➢ kontinuerligt se över och ompröva verksamheten med utgångspunkt i målsättning, behov, resurser och samhällsutveckling,
➢ verka för ett nära samarbete mellan förening och
församling,
➢ i övrigt företräda föreningen.
Fortlöpande frågor handläggs av ungdomsrådets
ordförande tillsammans med anställda, jämte övriga
i ärendet berörda.

ungdomsrådet verkställt de beslut som årsmöte, föreningsmöte och ungdomsråd fattat. Revisorerna ska
lämna en revisionsberättelse till årsmötet, som avslutats med ett förslag till årsmötet att bevilja eller
avslå ungdomsrådet ansvarsfrihet.
§ 13 Ändring av stadgar

Ändring av föreningens stadgar kan endast ske vid
årsmöte och kräver att minst 2/3 av de närvarande
röstberättigade röstar för ändring. Församlingen ska
underrättas om förslag och beslut.
För ändring av §§ 1, 4, 13 och 14 krävs att den av
Equmenias riksstämma valda styrelsen underrättats
och godkänt förslaget till stadgeändring.
§ 14 Upplösning av föreningen

Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte och efter att Luleå Missionsförsamling har underrättas om förslaget. Upplösning av föreningen
kräver att minst 2/3 av de närvarande röstberättigade röstar för framlagt förslag om upplösning. Församlingen skall underrättas om beslutet.

Vid upplösning av Equmenia Luleå tillfaller föreningens tillgångar Luleå Missionsförsamling. Om
Ungdomsråd består av ordförande och kassör jämte församlingen vid tillfället för föreningens upplös2-5 (två till fem) övriga ledamöter. Dessa bör väljas ning inte existerar tillfaller tillgångarna i stället
så att föreningens olika verksamhetsgrenar repre- Equmenia.
senteras. Ungdomsrådets ledamöter ska vara medlemmar i Equmenia Luleå och verka för föreningens
syfte och mål. För fattande av beslut ska minst hälften av ungdomsrådets ledamöter vara närvarande,
dock aldrig färre än 3.
§ 11 Ungdomsrådets konstituering

Ordförande och kassör väljes av årsmötet för en tid
av ett år och övriga ledamöter för en tid av två år,
på så sätt att hälften väljs det ena året och hälften
det andra året, så gott det går. Om någon lämnar
ungdomsrådet i förtid görs ett fyllnadsval.
Stadgar Equmenia Luleå

2(2)

Antagna vid årsmötet 2018-02-09

