
Stadgar för den ideella föreningen Karlstads kyrkliga 
Stadsmission. 

 
Allmänt 

§ 1  Föreningens namn är Karlstads kyrkliga Stadsmission. Geografiskt 
verksamhetsområde omfattas Karlstad med omnejd. Karlstads kyrkliga 
Stadsmission är en associerad enhet inom Hela Människan.  

§ 2  Föreningen har till ändamål att utifrån sin grund i Svenska kyrkans tro och 
bekännelse arbeta kristet-socialt. Genom direkt hjälp, samt genom förebyggande 
insatser hjälpa människor som är i eller hotas leva i en utsatt livssituation. 

§ 3  Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är från den 1 januari till 31 
december. 

 

Medlemskap 

§ 4  Medlemskap i Karlstads kyrkliga Stadsmission kan beviljas fysiska och 
juridiska personer under förutsättning att de delar och ger sitt fulla stöd till 
ändamålet enligt § 2.  

Fysiska personer äger 1 röst, juridiska personer äger 5 röster vid årsmötet.  

Person som är anställd av föreningen eller till föreningen anknutet bolag, eller 
stiftelse är trots medlemskap ej röstberättigad vid årsmötet eller extra 
föreningsmöte. Politiska partier kan inte bli medlemmar i föreningen.   

§ 5  Medlemsavgift kan inbetalas via bankgiro eller swish 

§ 6  Medlem ska årligen avlägga den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.  

§ 7  Medlemskapet upphör vid utgången av det verksamhetsår under vilket sådan 
anmälan sker och om inbetalning av nytt medlemskap inte gjorts 

§8  Medlem kan uteslutas om den: 

- bryter mot stadgarna, 
- uppenbart motarbetar föreningens verksamhet eller 
- i övrigt agerar så att föreningens intresse och anseende allvarligt skadas.  

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Innan fråga om sådan åtgärd avgörs 
ska företrädare för den medlem som riskerar uteslutning ges tillfälle att yttra sig. 

 

 

 

 



Årsmöte 

§ 9  Årsmöte ska hållas före april månads utgång. Kallelse till ordinarie årsmöte ska 
utfärdas senast fyra veckor före mötet.  

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före 
årsmötet.  

Årsmöteshandlingar och andra beslutsunderlag skall vara anmälda ombud 
tillhanda senast 10 dagar före årsmötet. 

 

§ 10  Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 

1. Årsmötets öppnande 

2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare för mötet 

3. Fastställande av dagordning 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Mötets behöriga utlysning 

6. Verksamhetsberättelse 

7. Revisionsberättelse 

8. Resultat- och balansräkning samt bokslutsdisposition 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  

10. Fastställande av medlemsavgift 

11. Fastställande av verksamhetsplan 

12. Fastställande av budget 

13. Behandling av inkomna motioner  

14. Val av ordförande 

15. Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare  

16. Val av revisorer samt ersättare 

17. Val av valberedning 

18. Årsmötets avslutning 

 

§ 11   Omröstning sker öppet om inte årsmötet beslutar annat. Personval sker med 
sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. 

 

§ 12  Extra årsmöte skall hållas om någon av följande så begär: 

- minst en tredjedel av organisationens medlemmar 

- revisorerna 



- styrelsen 

Kallelse till detta extra årsmöte ska tillställas medlemmarna senast fyra veckor 
före mötets hållande. Beslutsunderlag ska vara de anmälda ombuden tillhanda 
senast en vecka för mötet. Vid extra årsmöte ska endast den eller de frågor 
behandlas, för vilket mötet har inkallats. 

 

Valfrågor 

§ 13  Rätt att nominera till förtroendeposter har: 

- Medlem  

- Ledamot i valberedningen 

Nomineringar ska vara inkomna till valberedningen senast fyra veckor före 
årsmötet. Samtliga är valbara till styrelsen för Karlstads kyrkliga Stadsmission. 

 

§ 14  Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.  

Valberedningen ska bereda samtliga val som företas av årsmötet utom val av 
valberedning.  

Valberedningens förslag med motivering till årsmötet ska vara färdigställt senast 
två veckor före årsmötet och tillsammans med övriga till årsmötet hörande 
handlingar sändas till anmälda ombud. 

 

Styrelsen 

§ 15  Årsmötet utser ordförande för styrelsen. Årsmötet utser därutöver, för en 
tvåårsperiod med växelvis avgång, 6 ordinarie ledamöter samt 3 ersättare på ett 
år. Styrelsen ska bestå av udda antal ledamöter.  

§ 16  Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare 

§ 17  Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande, varav 
minst en är ordförande eller vice ordförande. Beslut fattas med enkel majoritet. 
Vid omröstningar med lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

§ 18  Kallelse till styrelsemöte ska ske senast 7 dagar före utsatt sammanträdesdag. 
Sammanträden ska protokollföras och justeras. 

 

Firmateckning och revision 

§ 19  Föreningens firma tecknas av tre personer, varav två i förening, vilka styrelsen 
utser. 

 



§ 20  För granskning av styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper väljer 
ordinarie årsmöte en revisor, samt en ersättare. Valet avser tiden till och med 
nästa ordinarie årsmöte. 

Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet. 
 

Stadgeändring och upplösning 

§ 21   För att ändra dessa stadgar krävs beslut med minst två tredjedelars majoritet av 
de röstande, vid två på varandra följande möten, varav det ena skall vara ett 
ordinarie årsmöte.  

§ 22  För att upplösa Karlstads kyrkliga Stadsmission krävs beslut med minst två 
tredjedelars majoritet av de röstande, vid två på varandra följande möten, varav 
det ena skall vara ett ordinarie årsmöte. Minst en månad ska förflyta mellan de 
båda beslutstillfällena.  

Vid upplösning av föreningen ska, sedan verksamheten avvecklats och skulder 
betalats, kvarvarande tillgångar tillfalla annat kristet-socialt arbete som styrelsen 
beslutar. 


