
 Stadgar 2020-02-02 

Storstrand Kursgård Mandolingatan 1, 943 33 Öjebyn, 0911 - 601 47 www.storstrand.nu 
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§ 1  Grundval och uppgift 

 

1.1 Föreningens mål är att på den apostoliska trosbekännelsens grund göra Jesus Kristus känd, 

trodd, älskad och efterföljd. Verksamheten ska bygga på en bred kristen tradition och präglas av 

mångfald och strävan efter enhet. 

1.2 Föreningen vill förverkliga sitt mål genom en verksamhet på Storstrand där deltagare, 

medarbetare och besökare ges en möjlighet till; 

 att befästa sin personliga tro på Jesus Kristus och fördjupa kärleken till Guds verk, 

 att hjälpa de som söker till tro på Kristus, 

 att inspirera varandra till vittnesbörd, gemenskap och tjänst i samhälls- och församlingsliv.   

1.3 Föreningen ska verka för att dop förrättas i medlemsföreningarnas respektive sammanhang. 

Nattvard firas enligt medlemmarnas respektive ordning eller ekumeniska överenskommelser. 

  

§ 2  Medlemskap 

 

2.1 Föreningen består av medlemsföreningar. 

2.2 Som medlemsförening kan antas församling och förening som omfattar och vill verka för 

Storstrandsföreningens målsättning. 

2.3 Medlemsförening erlägger en årlig avgift, vars storlek bestäms av årsmötet. 

2.4  Ansökan om medlemskap i föreningen görs till styrelsen för prövning. 

2.5  Över medlemsföreningarna förs noggrann förteckning. 

2.6  Medlemsföreningarna har genom ombud rösträtt vid årsmöten och föreningsmöten enligt 

följande; medlemsförening har rätt att utse ett ombud per påbörjat 50-tal medlemmar, dock 

maximerat till fem ombud per medlemsförening. 

2.7 Medlemsförening som motarbetar föreningens målsättning kan vid föreningens årsmöte 

uteslutas ur föreningen. 

2.8 Medlemsförening som inte betalar årsavgift ska tillfrågas om fortsatt medlemskap. 

Medlemsförening som trots det inte erlägger årsavgift bör vid föreningens årsmöte uteslutas ur 

föreningen. 

 

§ 3  Årsmötet 

 

3.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans och hålls årligen under första kvartalet. 

Meddelande om tid och plats för årsmötet görs av styrelsen senast en månad före utsatt datum. 

3.2 En valberedning tillsätts årligen. Den har till uppgift att föreslå ledamöter i styrelsen, utskott 

eller motsvarande och revisorer. I övrigt ska valberedningen arbeta enligt styrelsens beslut. 

Årsmötet väljer nästa års valberedning. Valberedningen består av tre ledamöter jämte 

personliga ersättare. Föreningens medlemsföreningar ska informeras om valberedningens 

förslag senast en månad före årsmötet. 

3.3  Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma: 

  1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

  2. Val av två justerare 

  3. Val av två rösträknare 

  4. Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret samt målsättning för 

kommande år.  

  5. Revisorernas berättelse 



 Stadgar 2020-02-02 

Storstrand Kursgård Mandolingatan 1, 943 33 Öjebyn, 0911 - 601 47 www.storstrand.nu 
 

  6. Fastställande av årsredovisning 

  7. Fråga om ansvarsfrihet 

  8.  Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår. 

  9. Val av ledamöter i styrelsen jämte ersättare. Maximalt två representanter per 

medlemsförening 

  10. Val av ledamöter i utskott eller motsvarande 

  11.  Val av två revisorer jämte ersättare 

  12. Val av valberedning jämte ersättare 

  13. Stadgeenligt väckta motioner 

  14. Förslag väckta av föreningens styrelse 

3.4 Alla beslut utom i fråga om stadgeändring fattas med enkel majoritet. 

3.5 Val av styrelseledamöter sker med acklamation. Om något ombud så önskar sker styrelsevalet 

med slutna valsedlar. Mandattiden för styrelseledamot är tre år. Fyllnadsval kan ske för kortare 

tid. Vid lika röstetal gäller lottning. 

3.6 Motion ska inges till styrelsen senast två månader före årsmöte. Styrelsen ska avge yttrande 

över varje motion. Endast medlemsförening har rätt att väcka motion. 

3.7 Styrelsen kan kalla föreningens medlemsföreningar till föreningsmöte. Föreningsmöte kan vara 

föreningens beslutande och rådgivande organ. Styrelsen avgör vilken ställning föreningsmötet 

ska ha i varje särskilt fall. 

 

§ 4  Styrelsen 

 

4.1 Föreningens styrelse består av fem ledamöter samt två ersättare vilka väljs bland medlemmar i 

medlemsföreningarna. Styrelsens sammansättning ska i möjligaste mån spegla och tillvarata den 

ekumeniska mångfald som medlemsföreningarna i Storstrandsföreningen representerar. 

 

 Styrelsen har till uppgift att 

 - planera, leda och genom anställd personal och frivilliga genomföra föreningens verksamhet, 

 - handha den ekonomiska förvaltningen av föreningens tillgångar, 

 - förbereda förenings- och årsmöten, 

 - verkställa förenings- och årsmötesbeslut och 

 - aktivt verka för att väcka och vårda medlemsföreningarnas andliga liv, ansvarskänsla och 

offervilja. 

4.2 Vid årsmötet avgår ur styrelsen de ledamöter och ersättare vars mandattid utgår. Avgående 

 ledamot och ersättare kan omväljas. Verksamhetschefen deltar vid styrelsens sammanträden 

och i övrigt efter styrelsens beslut. Verksamhetschefen har inte rösträtt vid styrelsens 

sammanträden. 

4.3 Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande vid första sammanträdet efter 

årsmötet. Ordförandevalet sker med slutna röstsedlar om någon styrelseledamot så önskar. 

Styrelsen utser inom sig sekreterare och inom eller utom sig kassör. 

4.4 Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år och dessutom när någon ledamot begär det. 

Den är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Om ordinarie ledamot anmält 

förhinder att delta vid styrelsemöte ska styrelsens ordförande kalla ersättare. 

4.5 Styrelsen tillsätter vid behov utskott eller motsvarande med uppgift att under styrelsen svara för 

angivet område i föreningens verksamhet. 

4.6 Styrelsen äger rätt att delegera sin beslutanderätt i ärenden som inte är av principiell betydelse 

eller prejudicerande art eller kräver yttrande av styrelsen. 

4.7  Styrelsen och utskott ska föra protokoll vid sina sammanträden. 
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4.8 I styrelsen fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller då den mening som 

ordföranden företräder. 

 

§ 5 Ekonomi 

  

5.1 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av firmatecknare utsedda av styrelsen. 

5.2 De medel som kommer in genom gåvor och föreningens verksamhet används enligt årsmötets 

och styrelsens beslut. 

5.3 Räkenskaperna avslutas per kalenderår. 

5.4  Ingen medlemsförening enligt § 2 har rätt att göra anspråk på andel av föreningens egendom. 

5.5 Testamentsmedel som inte givits till speciellt ändamål skall användas till föreningens 

verksamhet enligt styrelsens beslut. 

 

§ 6  Stadgeändring 

 

6.1 För ändring av dessa stadgar krävs likalydande beslut med 2/3 majoritet av ombudens avgivna 

röster vid två på varandra följande årsmöten med minst tre månaders mellanrum varav det ena 

ska vara ett ordinarie årsmöte. 

6.2 Förslag från medlemsföreningarna om stadgeändring ska meddelas styrelsen senast två 

månader före ordinarie årsmöte. 

6.3 Styrelsen har rätt att vid behov kalla till extra årsmöte. Kallelse ska ske senast två månader före 

årsmötet. 

6.4 Vid kallelse till årsmötet ska föreslagen ändring anges. 

 

§ 7  Upplösning 

 

7.1 Upplösning av föreningen kan endast ske efter likalydande beslut med 2/3 majoritet av 

ombudens avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten med minst tre månaders 

mellanrum varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte. 

7.2 Förslag från medlemsförening om upplösning av föreningen ska meddelas styrelsen senast två 

månader före ordinarie årsmöte. 

7.3 Sker upplösning eller bedrivs verksamheten i uppenbar strid mot grunderna i § 1 delas 

kvarvarande tillgångar lika och med full äganderätt mellan Storstrandsföreningens 

medlemsföreningar enligt § 2 som var medlem vid senaste årsmöte. 

 

 


