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Stadgar för KFUK-KFUMs Lägergård Sparreviken                                                      
Organisationsnummer 858500-8470                                                                                                                                                                               

Beslutade en första tagning vid KFUK-KFUM Västsvenska regionens ordinarie årsmöte 2022-04-03 

Beslutade en andra tagning vid KFUK-KFUM Västsvenska regionens extra årsmöte 2022-10-12                                                                

Beslutade stadgar träder i kraft 2023-01-01 

1 § VERKSAMHETSOMRÅDE OCH MEDLEMMAR  

KFUK-KFUMs Lägergård Sparreviken (858500-8470), fortsättningsvis kallad Föreningen, är en förening 

inom KFUK-KFUM Sverige (802004-2290), fortsättningsvis kallat KFUM Sverige.  

2 § UPPGIFT  

Föreningen har till uppgift att:  

• 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 § MEDLEMSKAP 

Till medlem i Föreningen antas ideella föreningar som vill verka för Föreningens ändamål och som 

skriftligen ansöker om medlemskap hos styrelsen. Endast förening som är medlem i KFUM Sverige med 

säte inom Västra Götalands län eller Hallands län kan antas till medlem. 

Till medlem i Föreningen antas ideella föreningar som sökt och beviljats medlemskap och som erlagt 

fastställd medlemsavgift till Föreningen. 

Medlemsförening kan uteslutas ur Föreningen om medlemsföreningen eller någon av dess företrädare 

bryter mot Föreningens stadgar, mot av Föreningen eller dess styrelse i stadgeenlig ordning fattade beslut 

eller i övrigt handlar på ett sådant sätt att hen skadar Föreningen eller motarbetar Föreningens ändamål 

och intressen. Medlemsförening kan även uteslutas ur Föreningen om medlemsföreningens medlemskap i 

KFUM Sverige upphör. 

Eventuell medlemsavgift fastställs för fullt räkenskapsår och betalas för sådant oavsett tidpunkten för 

medlemsföreningens antagning. 

 

4 § BESLUTANDE ORGAN  

Föreningens högst beslutande organ är årsmötet. 

5 § FIRMATECKNARE  

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den eller de personer som styrelsen utser.  

6 § ORDINARIE ÅRSMÖTE  

Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före april månads utgång.  

Kallelse till ordinarie årsmöte utfärdas av styrelsen tidigast 3 och minst 2 månader före årsmötet. Årsmöte 

skall avhållas på den ort som styrelsen bestämmer. Styrelsen får besluta att årsmötet skall genomföras 

digitalt. 

Föredragningslista, verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, förslag till verksamhetsplan samt 

budgetförslag, utsänds till medlemsföreningarna senast 3 veckor före årsmötet.  

7 § EXTRA ÅRSMÖTE  

Extra årsmöte sammankallas när styrelsen eller Föreningens revisor finner det nödvändigt, eller när 1/3 av  

medlemsföreningarna så begär.  

Kallelse med föredragningslista utfärdas av styrelsen tidigast två och senast en månad före extra årsmöte. 

Endast ärenden som upptagits i föredragningslistan får behandlas på extra årsmöte.  

8 § MOTIONSRÄTT  

      Alla medlemsföreningar har rätt att motionera till ordinarie årsmöte. Motionerna skall vara styrelsen    

           tillhanda senast 6 veckor före årsmötet. Alla medlemsföreningar och varje medlem i en medlemsförening  

           har rätt att motionera till ordinarie årsmöte. 
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9 § RÖSTRÄTT M.M.  

Vid årsmöte äger varje medlemsförening en röst för varje påbörjat hundratal medlemmar i 

medlemsföreningen på dagen för årsmötet, dock att det totala antalet röster för en medlemsförening aldrig 

kan överstiga tio. 

Medlemsförening skall senast i samband med röstlängdens fastställande uppvisa sådant underlag som 

krävs för att kontrollera medlemsantalet. 

Medlemsförening äger rätt att närvara med lika många ombud som det antal röster medlemsföreningen 

har vid årsmötet. Ombud för medlemsförening skall styrka sin behörighet genom skriftlig fullmakt. 

10 § YTTRANDE - OCH FÖRSLAGSRÄTT  

Yttrande - och förslagsrätt vid årsmötet tillkommer förutom ombud för medlemsföreningarna också 

styrelsens ledamöter, valberedningen och revisorer samt i övrigt den eller de årsmötet beslutar tillerkänna 

sådan rätt.  

11 § OMRÖSTNING PÅ ÅRSMÖTET  

Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet. Vid stadgeändring gäller 19-20 §§. 

Vid beslut om förvärv eller avyttring av fast egendom krävs för ett giltigt beslut att minst två tredjedelar 

av de närvarande medlemsföreningarna vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie 

årsmöte, med minst tre månaders mellanrum, bifaller förslaget. Detsamma gäller upplåtelse av fast 

egendom som i väsentlig utsträckning begränsar Föreningens möjlighet att självständigt nyttja den fasta 

egendomen. 

Omröstning skall genomföras öppet, dock att personval skall ske med sluten omröstning om inte samtliga 

röstberättigade på årsmötet beslutar annat.  

Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, med undantag för lika röstetal vid personval, då lotten 

avgör.  

12 § FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTET  

Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter behandlas:  

• Fastställande av röstlängden.  

• Fastställande av föredragningslistan.  

• Fråga om årsmötet är behörigen utlyst.  

• Redogörelse för verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.  

• Redogörelse för revisionsberättelse.  

• Fastställande av bokslut.  

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

• Fastställande av verksamhetsplan och budget.  

• Behandling av propositioner.  

• Behandling av motioner.  

• Val av styrelseordförande för en tid av ett år.  

• Val av styrelseledamöter för en tid av två år samt eventuella fyllnadsval.  

• Val av upp till två suppleanter för en tid av ett år. 

• Val av minst tre ledamöter, varav en sammankallande, till valberedning.  

• Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.  

• Övriga frågor  
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13 § STYRELSENS SAMMANSÄTTNING  

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter som väljs på två år, varav en ordförande som väljs på ett år. 

Ledamöter väljs in med överlappande mandatperioder vilket innebär att tre ledamöter väljs jämna år och 

fyra ledamöter väljs ojämna år. Därtill kan väljas upp till två suppleanter för en tid av ett år. 

Valbara till styrelseledamöter och suppleanter är medlemmar i Föreningens medlemsföreningar.  

14 § VALBEREDNINGEN  

Valberedningen har till uppgift att lämna förslag till styrelse, eventuella suppleanter, valberedning, 

revisorer samt revisorssuppleanter.  

Valberedningens uppgift formuleras i Policy för valberedningen som fastställs av årsmötet.  

15 § STYRELSENS UPPGIFTER  

Styrelsen ansvarar för Föreningens löpande förvaltning. Det åligger därför styrelsen att:  

• Verkställa årsmötets beslut.  

• Vid behov utse utskott, tillsätta kommittéer samt fastställa arbetsordningen för dessa.  

• Anställa nödvändig personal och fastställa arbetsordningen för dessa.  

• Utse vice styrelseordförande och övriga poster inom styrelsen.  

• Representera Föreningen gentemot organisationer och myndigheter.  

• Förvalta Föreningens medel samt, inom 2 månader efter räkenskapsårets utgång, upprätta bokslut.  

• Att upprätta förslag till verksamhetsplan och budget.  

• Fatta beslut om att anta och, i förekommande fall, utesluta medlemsförening. 

• Utfärda kallelse till årsmöte och extra årsmöte. 

• Förbereda övriga ärenden som skall behandlas på årsmötet.  

16 § BESLUTSFÖRHET M.M. 

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger årligen.  

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ledamot, som är förhindrad att 

närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som är skyldig att omedelbart kalla en suppleant i 

ledamotens ställe. Suppleant som inte ersätter frånvarande styrelseledamot har närvaro- och yttranderätt 

vid sammanträde, men har inte rösträtt. 

Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden, eller, om ordföranden inte 

är närvarande, vice ordföranden, utslagsröst. 

17 § RÄKENSKAPS- OCH VERKSAMHETSÅR  

Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till den 31 december.  

18 § REVISION  

Styrelsens förvaltning och Föreningens räkenskaper skall för varje räkenskapsår granskas av två 

revisorer. Revisionsberättelsen skall avlämnas senast 3 månader efter räkenskapsårets utgång.  

19 § STADGEÄNDRING  

Stadgeändring sker efter beslut av årsmöte. Beslut om stadgeändring fattas då minst två tredjedelar av de 

närvarande röstberättigade ombuden bifaller förslaget.  

För ändring av 11 § 2 st. och 19-20 §§ krävs att minst två tredjedelar av de röstberättigade ombuden vid 

två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte, med minst tre månaders mellanrum, 

bifaller förslaget om ändring. 

20 § UPPLÖSNING  

Beslut om upplösning fattas genom att minst två tredjedelar av de röstberättigade ombuden vid två på 

varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte, med minst tre månaders mellanrum, 

bifaller sådant förslag.  

Vid Föreningens upplösning skall eventuella tillgångar tillfalla KFUM Sverige för att i första hand 

användas för verksamhet inom Föreningens område. 


