
Stadgar för equmenia i Ucklum

Inledning

JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Denna kristna bekännelse från Filipperbrevet 2 delar vi
med alla kristna. Denna bekännelse är också grunden för vår nära relation med
Ucklums Missionsförsamling som tillhör equmeniakyrkan. Genom equmenia i
Ucklum bedrivs Ucklums Missionsförsamlings arbete med barn och unga som har
utformats med utgångspunkt i bekännelsen till Kristus som Herre och Frälsare.

Genom en mångfald av arbetssätt vill equmenia i Ucklum:

• föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor
• främja personlig kristen tro och gemenskap och medlemskap i den kristna 

församlingen
• verka för Kristi kyrkas synliga enhet
• visa på individens unika värde och frihet samt hennes ansvar för hela Guds 

skapelse, genom engagemang och ansvarstagande i samhälls- och kulturliv
• hävda varje människas värde och utveckla förmågan till självständiga 

ställningstaganden
• hjälpa människor att vårda och förvalta Guds skapelse och ta aktivt ansvar för 

kommande generationers levnadsvillkor, samt
• ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor i Sverige och i världen

§ 1 Föreningen
Föreningens namn är equmenia i Ucklum. Föreningen utgörs av dem som är 
medlemmar i det barn och ungdomsarbete som har anförtrotts equmenia i Ucklum av 
Ucklums Missionsförsamling.

§ 2 Tillhörighet
Föreningen är en ideell förening.
Föreningen är en del av equmenia och dess distrikt, equmenia region Väst.

§ 3 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§ 4 Medlemskap
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning 
för ett medlemskap genom att:

1. delta eller vara ledare i någon av föreningen beslutad verksamhet och som
2. betalat, av föreningen fastställd, medlemsavgift eller på annat sätt skriftligen 

tagit ställning för medlemskap.
Avgiftens storlek beslutas på årsmötet.
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§ 5 Föreningens styrelse
För ledning av föreningens verksamhet ansvarar en styrelse som består av ordförande 
och två till sju övriga ledamöter. Dessa bör väljas så att föreningens olika 
verksamhetsgrenar representeras i styrelsen. Styrelsens ledamöter ska verka för 
föreningens syfte och mål. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och 
kassör samt övriga funktioner de anser sig behöva eller årsmötet givit uppdrag om.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i 
föreningen.

För fattande av beslut ska minst hälften av styrelsens ledamöter vara närvarande. 
Pastor, i styrelsens förhandlingar men inte i dess beslut. Dessutom kallas en 
representant som utsetts av församlingen till styrelsens sammanträden. Denne 
representant har yttranderätt och förslagsrätt.

Styrelsen har till uppgift att leda föreningens arbete och ska bland annat:
• planera och leda föreningens verksamhet
• förbereda års- och föreningsmötets ärenden
• verkställa års- och föreningsmötets beslut
• svara för den ekonomiska förvaltningen
• tillsätta de kommittéer och arbetsgrupper som styrelsen anser nödvändigt
• hålla kontakt med såväl equmenia i Väst och equmenia
• ta ett huvudansvar för ledarrekrytering, ledarutbildning och ledarvård
• kontinuerligt utveckla verksamheten
• verka för ett nära samarbete mellan förening och församling
• i övrigt företräda föreningen

§ 6 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller 
två revisorer och en suppleant. Valbar är person som inte sitter i styrelsen.

§ 7 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de, i stadgarna föreskrivna valen, kan årsmötet 
välja en eller flera valberedare.

§ 8 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Föreningen håller årsmöte 
före januari månads utgång, på den tid och plats som styrelsen beslutar. Kallelse till 
årsmöte ska utfärdas senast fyra veckor före årsmötet. ärende som medlem av 
föreningen vill få behandlat i årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor 
före årsmötet. Handlingar till årsmötet ska finnas tillgängliga senast en vecka innan 
årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska alltid följande ärenden behandlas:
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a) val av mötesordförande, vice mötesordförande, mötessekreterare, 
justeringspersoner samt övriga funktionärer för årsmötet

b) fråga om årsmötet utlysts på rätt sätt
c) fastställande av dagordning
d) verksamhetsberättelse, medlemsstatistik, ekonomisk redogörelse för föregående 

verksamhetsår samt revisorernas berättelse
e) ansvarsfrihet för styrelsen
f) riktlinjer för kommande verksamhetsår
g) fastställande av medlemsavgift
h) val av föreningens ordförande tillika ordförande för styrelsen
i) val av årets styrelse
j) val av årets revisorer och en revisorssuppleant
k) val av årets ledare och övriga funktionärer
l) val av årets valberedare
m) val av årets ombud till equmenias möten
n) val av ombud till övriga organisationer
o) förslag/ärenden som lämnats in till årsmötet, samt
p) ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling

§ 9 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver 
det, ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som 
krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar 
meddelas minst fyra veckor i förväg.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 10 Förening och församling i ömsesidigt arbete
Församlingen har ett andligt ansvar för barn- och ungdomsarbetet och bär dess ledare 
och funktionärer i bön och omsorg. 
Församlingen skall underrättas om årsmötets val av styrelse.
Församlingen ska också underrättas om de val av ledare och funktionärer, för de olika 
verksamhetsgrenar, som föreningen och styrelsen rekryterat.
Styrelsen ansvarar för att hålla församlingen underrättad om verksamhetens 
utveckling.

§ 11 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
Års- och kassaberättelse samt revisorernas berättelse ska delges församlingen.
Dessutom ska uppgifter om antal medlemmar i olika åldrar och om huvudansvarig 
ledare samt årsberättelsen delges equmenias riksorganisation.

§ 12 Föreningsmöte
Föreningsmöte hålls efter kallelse av styrelsen eller om minst 10% av föreningens 
medlemmar begär det.
Kallelse till ett föreningsmöte ska utfördas senast en vecka före mötet. Mötet 
behandlar endast ärenden som angetts i kallelsen.
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§ 13 Firmateckning och styrelsens behörighet
Styrelsen utser två föreningsmedlemmar att, var för sig eller gemensamt, teckna 
equmenia i Ucklums firma. Firmatecknaren måste vara myndig.

Styrelsen har dessutom rätt att handla på föreningens vägnar gentemot extern part 
samt företräda inför domstolar och andra myndigheter.

§ 14 Beslutsordning
Beslut om föreningens verksamhet fattas av årsmöte, föreningsmöte och styrelsen 
eller motsvarande enligt bestämmelserna i dessa stadgar. Rätt att delta i förhandlingar 
och beslut vid års- och föreningsmöte har den som är medlem i föreningen. Rätt att 
delta i års- och föreningsmötets förhandlingar, men inte i dess beslut, har alla de som 
är intresserade av föreningens verksamhet.

Styrelsens och föreningens beslut avgörs genom omröstning med enkel majoritet.
Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som 
ordföranden röstar för, utom vid personval, då avgörandet sker genom lottning. 
Nedlagda röster räknas ej.

§ 15 ändring av stadgar
Ändring av föreningens stadgar kan endast ske vid årsmöte och kräver att minst två 
tredjedelar av de närvarande röstberättigade röstar för ändring. Då stadgeändring ska 
ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste 
ändringen antas enhälligt. Församlingen ska underrättas om förslag och beslut.

För ändring av §§ 15-16 fordras att den av riksmötet valda styrelsen för equmenia har 
underrättats och godkänt framlagt förslag om stadgeändring.

§ 16 Upplösning av föreningen
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
För upplösning av föreningen krävs att minst två tredjedelar av de vid årsmötet 
närvarande röstberättigade röstar för framlagt förslag om upplösning och att 
församlingen underrättas om förslag och beslutet. Beslutet ska ske i samråd med 
församling.

Vid upplösning av föreningen tillfaller dess tillgångar Ucklums Missionsförsamling.
Om församlingen, vid tillfället för föreningens upplösning, inte existerar tillfaller 
tillgångarna equmenias riksorganisation.

-----------------------------------------------------------
Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöte den 2013-01-23
Ucklums Missionsförsamling har underrättats den 2013-01-23
Dessa stadgar har grafiskt reviderats den 2014-02-07

4 (4)


