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Stadgar för  
KFUK-KFUM Västsvenska Regionen 
§ 1 VERKSAMHETSOMRÅDE OCH MEDLEMMAR 
KFUK-KFUM västsvenska regionen (858500-8470), fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt 
förbund inom KFUK-KFUM Sverige (802004-2290), fortsättningsvis kallat KFUM Sverige, och har 
Västra Götalands samt Hallands län som verksamhetsområde. Medlemmar i Regionen är inom området 
verksamma medlemsföreningar inom KFUM Sverige. 

§ 2 UPPGIFT 
Regionen har inom ramen för KFUM Sveriges stadgar och bestämmelse till uppgift att: 

• Som serviceorgan stödja, utveckla, nydana och samordna föreningarnas verksamhet. 
• Svara för mer omfattande utbildningar och kursverksamhet. 
• Inför regionala myndigheter inom Regionens område svara för ansökan om bidrag. 
• Inför KFUM Sveriges Riksombudsmöte representera den verksamhet som inte är ansluten till 

specialförbund. 
• Utgöra, äga och förvalta lägergården Sparreviken (Dirhuvud 1:3) i Uddevalla kommun i Västra 

Götalands län och bland annat genom lägerverksamheten och andra aktiviteter på nämnda gård, 
främja barns och ungdoms vård, fostran och utbildning. 

• I övrigt arbeta enligt den verksamhetsplan som årsmötet varje år fastställer. 

§ 3 BESLUTANDE ORGAN  
Regionens högst beslutande organ är årsmötet. Styrelsen och de av styrelsen delegerade personer eller 
arbetsgrupper svarar direkt under årsmötet  

§ 4 FIRMATECKNARE 
Regionens firma tecknas av styrelsen eller de personer som styrelsen utser. 

§ 5 ORDINARIE ÅRSMÖTE 
Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före april månads utgång. 

Kallelse till ordinarie årsmöte utfärdas av styrelsen minst 2 månader före årsmötet. 

Föredragningslista, verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, förslag till verksamhetsplan samt 
budgetförslag, utsänds till föreningarna senast 3 veckor före årsmötet. 

§ 6 EXTRA ÅRSMÖTE 
Extra årsmöte sammankallas när styrelsen finner det nödvändigt, eller när 1/3 av Regionens 
medlemsföreningar så begär. 

Kallelse med föredragningslista utfärdas av styrelsen senast en månad före extra årsmöte.  
Endast ärenden som upptagits i föredragningslistan får behandlas på extra årsmöte. 

§ 7 MOTIONSRÄTT 
Alla medlemmar i medlemsföreningarna i Regionen har rätt att motionera till årsmötet. Motionerna skall 
vara styrelsen till handa senast 6 veckor före årsmötet.  
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§ 8 OMBUD, RÖSTRÄTT M.M.  
Rösträtt vid årsmötet har ombud för medlemsföreningarna inom Regionens område. Ombuden skall vara 
medlemmar i den föreningen de representerar och varje ombud kan endast utöva en röst.  

Varje medlemsförening har rätt till ett ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat 100-tal 
medlemmar. Medlemsantalet räknas från den 31 december året före årsmötet. 

Ombuden skall ha med sig en fullmakt underskriven av ordförande i respektive medlemsförening.  

§ 9 YTTRANDE - OCH FÖRSLAGSRÄTT  
Yttrande - och förslagsrätt vid årsmötet tillkommer förutom ombud också styrelsens ledamöter, 
valberedningen och revisorer samt i övrigt den mötet beslutar medge sådan rätt.  

§ 10 OMRÖSTNING PÅ ÅRSMÖTET  
Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet. Vid stadgeändring gäller §§ 18-20. 
Vid beslut om förvärv eller avyttring av fast egendom gäller att minst två tredjedelar av de närvarande 
röstberättigade ombuden bifaller förslaget. 

Öppen omröstning gäller och personval skall ske med sluten omröstning om inte samtliga röstberättigade 
på årsmötet vill annat. 

Vid lika röstantal har mötesordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.  

§ 11 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTET  
Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter behandlas:  

• Fastställande av röstlängden. 
• Fastställande av föredragningslistan. 
• Fråga om årsmötet är behörigen utlyst. 
• Redogörelse av verksamhetsberättelse. 
• Redogörelse av revisionsberättelse. 
• Fastställande av Regionens bokslut. 
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
• Fastställande av verksamhetsplan och budget. 
• Behandling av propositioner. 
• Behandling av motioner. 
• Val av styrelseordförande. 
• Val av styrelseledamöter samt fyllnadsval. 
• Val av tre ledamöter var av en sammankallande till valberedning. 
• Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. 
• Övriga frågor  

§ 12 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 
Styrelsen består av 7 ledamöter som väljs på två år, varav en ordförande som väljs på ett år. Ledamöter väljs 
in med överlappande mandatperioder (alltså 3 ledamöter ena året och 4 ledamöter andra året). 

Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i någon av regionens medlemsföreningar.  



KFUK-KFUM Västsvenska regionen Org.nr. 858500-8470 Stadgar reviderade 2017-03-26 
 

STADGAR FÖR KFUK-KFUM VÄSTSVENSKA REGIONEN 

3 

§ 13 VALBEREDNINGEN 
Valberedningen har till uppgift att lämna förslag till styrelse, valberedning, revisorer samt 
revisorssuppleanter. 

Valberedningens uppgift formuleras i Policy för valberedningen. 

§ 14 STYRELSENS UPPGIFTER 
Styrelsen åligger att:  

• Verkställa årsmötets beslut. 
• Vid behov utse utskott, tillsätta kommittéer samt fastställa arbetsordningen för dessa. 
• Anställa regionchef och fastställa arbetsordningen för denne. 
• Utse vice styrelseordförande och övriga poster i styrelsen.  
• Representera Regionen gentemot organisationer och myndigheter.  
• Hantera Regionens medel samt inom 2 månader efter räkenskapsårets utgång upprätta bokslut. 

Att upprätta förslag till verksamhetsplan och budget. 
• Förbereda övriga ärenden som skall behandlas på årsmötet. 

§ 15 BESLUTSFÖRHET 
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

§ 16 VERKSAMHETSÅR 
Regionens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till den 31 december. 

§ 17 REVISION 
Styrelsens förvaltning och Regionens räkenskaper skall för varje räkenskapsår granskas av två revisorer. Av 
revisorerna skall minst en revisor samt en revisorssuppleant vara auktoriserad. 
Revisionsberättelsen skall avlämnas senast 3 månader efter räkenskapsårets utgång. 

§ 18 STADGEÄNDRING 
Stadgeändring sker efter beslut av årsmöte. Beslut om stadgeändring fattas då minst tvåtredjedelar av de 
närvarande röstberättigade ombuden bifaller förslaget. 

För ändring av §§ 18-19 krävs att minst tvåtredjedelar av de röstberättigade ombuden vid två på varandra 
följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte, med minst tre månaders mellanrum. 

§ 19 UPPLÖSNING 
Regionens upplösning kan enbart ske genom beslut av KFUM Sveriges Riksombudsmöte. 
Vid Regionens upplösning skall eventuella tillgångar tillfalla KFUM Sverige för att i första hand användas 
för verksamhet inom Regionens område. 

Vid Regionens upplösande skall lägergården Sparreviken tillfalla de föreningarna som vid tidpunkten för 
upplösande är medlemmar i Regionen, om dessa vill fortsätta med lägerverksamheten. 


