
Stadgar för Föreningen Ung Kraft i Nyköping 

Föreningens ändamål 
§ 1 Föreningen Ung Kraft i Nyköping är en ideell förening som har till uppgift att 

främja och skapa förutsättningar för ungdomar att utvecklas av egen kraft i en 

drogfri miljö. 

I föreningens uppgifter ingår bl a att: 

• med stöd av olika bidragsgivare och genom personligt stöd skapa förutsättningar för 

ungdomar att utvecklas av egen kraft  

• genom drogfri verksamhet skapa en kreativ miljö 

• erbjuda demokratisk och opolitisk verksamhet öppen för alla oavsett kön, ålder och 

nationalitet 

• genom ett brett kontaktnät med skola och arbetsliv integrera ungdomar i samhället 

 

Medlemskap och avgifter 
§ 2 Mom 1.  Organisation/förening kan efter ansökan beviljas medlemskap av styrelsen och blir då 

medlem. Avslår styrelsen sådan ansökan kan den inträdessökande hos medlemsmötet begära prövning av 

styrelsens beslut. Enskild person beviljas individuellt medlemskap genom att betala in den årliga 

medlemsavgiften. Endast medlem i Ung Kraft är valbar till uppdrag som styrelseledamot eller 

förtroendevald revisor. 

Mom 2. Medlem kan utträda ur föreningen efter tre (3) månaders uppsägningstid.  

Mom 3. Styrelsen har rätt att säga upp medlemskapet för en medlem vid utebliven betalning av 

medlemsavgift, eller om medlem, som uppenbarligen motarbetar föreningens ändamål enligt §1, kan 

uteslutas av styrelsen. Beslut kan överklagas till föreningsmöte. 

§ 3 För medlemskap erläggs särskild medlemsavgift som 

fastställs av medlemsmötet (årsmötet) och gäller per kalenderår. 

Föreningens organisation 
§ 4 Föreningens beslutande organ är: 

Medlemsmötet 

Styrelsen 

 

Medlemsmötet 
§ 5. Mom l. Ordinarie medlemsmöten hålls en (1) gång per år (årsmöte). Styrelsen 

bestämmer tid och plats. Extra medlemsmöte hålls då styrelsen så beslutar eller 

då revisorerna eller minst 10% av föreningens medlemmar yrkar på det hos 

styrelsen. Kallelse skall skickas ut minst sju (7) dagar före mötet på det sätt som 

årsmötet beslutat.  

Mom 2. Vid ordinarie medlemsmöte (årsmöte) som skall hållas före april 

månads utgång ska bl a följande ärenden förekomma: 

1) Godkännande av kallelse & mötets utlysande 

2) Fastställande av dagordning 

3) Val av ordförande och sekreterare för mötet 

4) Val av justerare och rösträknare 

5) Styrelsens och revisorernas berättelse för verksamhetsåret 

6) Fastställande av resultat- och balansräkning 

7) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

8) Verksamhetsplan och budget för _ (år) 

9) Fastställande av medlemsavgifter för _ (år) 

10) Behandling av övriga frågor och förslag 

11) Fastställande av antalet ledamöter för _ (år) 

12) Val av styrelse 



a) Ordförande 

b) Ordinarie ledamöter 

13) Val av revisorer och suppleanter, 1 år 

14 ) Val av valberedning 

15) Övriga frågor 

16) Mötets avslutande 

Mom 3. Röstning sker öppet. Vid val ska dock omröstningen vara sluten om 

någon kräver det. Varje medlem har en röst. 

För att ett beslut ska kunna tas krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller 

ordförandens mening, utom vid sluten omröstning. Då avgör lotten. 

Styrelsen får inte delta i val av revisorer. 

 

Styrelsen 
§ 6. Mom 1. Föreningens angelägenheter sköts aven styrelse som består av lägst 5 

och högst 9 ledamöter. 

Styrelsen väljs av föreningens årsmöte för två (2) år, högst halva antalet det ena 

året och övriga nästa år. 

Mom 2. Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Mom 3. Styrelsen skall leda verksamheten i enlighet med föreningens stadgar, förvalta föreningens 

medel och tillhörigheter samt verkställa de beslut som föreningen fattat. 

Mom 4. Räkenskaper skall avslutas för varje kalenderår och, tillsammans med styrelsens protokoll 

och verksamhetsberättelse, vara tillgängliga för revisorerna senast den 28 februari. 

Mom 5. Ordförande har utslagsröst vid lika röstantal. 

Verksamhetsråd 
§ 7 Den eller de verksamhetsansvarigas uppgift är att svara för den dagliga 

verksamheten i av föreningen förhyrda lokaler. 

 

Revision 
§ 8 Mom 1. Vid årsmötet väljs revisorer och suppleanter för dem, som skall granska 

styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper 

Mom 2. När revisionen är verkställd skall revisionsberättelsen lämnas till 

styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. 

Mom 3. Revisorerna skall ha ständig tillgång till föreningens alla böcker, 

räkenskaper och övriga handlingar. 

 

Stadgeändring 
§ 9 Ändring av dessa stadgar kan endast göras av två (2) på varandra följande 

medlemsmöten varav det ena skall vara årsmötet. Förslag om stadgeändring är 

endast giltigt om medlemmarna underrättas om ärendet i samband med kallelsen 

till mötet. 

 

Upplösning 
§ 10 För att Föreningen Ung Kraft i Nyköping skall upplösas krävs beslut av två (2) 

på varandra följande möten varav det ena är årsmöte. För sådant beslut fordras 

att minst % av mötets röstberättigade deltagare är ense därom. Upplösning kan 

också ske vid ett (l) medlemsmöte om samtliga närvarande medlemmar är ense 

om beslutet. Föreningens tillgångar skall användas för ändamål som bestäms av 

medlemsmötet. 
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