STADGAR för Umeå stadsmission
Antagna på årsmöte 19-04-30 och fastställda på styrelsemöte 19-08-20
§ 1 Ändamål
Umeå stadsmission, nedan benämnt Stadsmissionen, är en ekumenisk, allmännyttig och ideell
förening som har till ändamål att utifrån en kristen värdegrund verka för att ge utsatta människor
möjlighet att förbättra hela sin livssituation. Genom ett diakonalt arbete som bygger på
professionalism, tillgänglighet och samverkan ska Stadsmissionen stödja den enskilda människan att
bygga upp en tro på sig själv, få tillit till sin egen förmåga och att bli delaktiga i samhället.
§ 2 Medlemskap
Medlem i Stadsmissionen är en kristen församling eller annan kristen organisation som ställer sig
bakom Stadsmissionens värdegrund, stöder föreningens ändamål och betalar fastställd
medlemsavgift. Medlemskap beviljas av årsmötet efter skriftlig ansökan. Medlemskapet upphör
efter anmälan om utträde. Genom beslut av årsmötet kan medlem uteslutas som inte fullgör
medlemskapets åtagande eller vars fortsatta medlemskap skulle innebära skada för verksamheten.
§ 3 Organisation
Stadsmissionens verksamhets- och räkenskapsår följer kalenderår.
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som består av ombud valda av föreningens
medlemmar. Varje medlem företräds av ett ordinarie ombud eller en ersättare. Ledamot av
Stadsmissionens styrelse eller anställda kan inte utses till ombud eller ersättare. En av årsmötet
utsedd valberedning bereder de val som årsmötet ska förrätta. Valberedningens ledamöter utses för
ett år i taget. Styrelsen ska föra medlemsförteckning.
§ 4 Årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen senast den 15 april på dag som beslutas av styrelsen. Kallelse till
mötet ska ske senast två månader före mötesdagen. Handlingar ska vara ombuden tillhanda senast
två veckor före årsmötet. Ombud ska kunna uppvisa fullmakt från den medlem denne företräder.
Medlemmarnas ombud har närvaro-, yttrande- och beslutsrätt. Styrelseledamot och anställd har
närvaro- och yttranderätt.
Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av föreningens medlemmar. Motion ska var styrelsen
tillhanda senast en månad före årsmötet.
Beslut fattas med enkel majoritet utom då frågor enligt 1§, 9§ och 10§ behandlas. Beslut i dessa
frågor kräver minst två tredjedelars majoritet. Beslut fattas med acklamation eller votering. Om
votering begärs ska omröstningen vara öppen utom vid personval. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst utom vid personval där avgörandet ska ske genom lottning.
§ 5 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan hållas när styrelsen så beslutar eller när revisor eller minst en tredjedel av
medlemmarna skriftligt begär det hos styrelsen. Kallelse till extra årsmöte ska ske senast en månad
före mötesdagen.
§ 6 Ärenden för ordinarie årsmöte
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Val av mötesfunktionärer och justeringspersoner
2. Fastställande av röstlängd

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Beslut om mötets stadgeenliga utlysande
Fastställande av dagordning
Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser
Behandling av revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret
Beslut angående ansvarsfrihet
Motioner
Beslut om antagande av ny medlem i föreningen
Fastställande av medlemsavgift
Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare
Val av
a. Styrelsens ordförande för en tid av ett år
b. Övriga ledamöter för en tid av två år
c. Ersättare i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
16. Val av
a. Två revisorer för en tid av ett år varav minst en auktoriserad
b. En revisorsersättare för en tid av ett år
17. Val av valberedning bestående av minst tre ledamöter varav en sammankallande för en tid av
ett år
18. Övriga frågor
§ 7 Styrelse
Stadsmissionens verksamhet leds av en styrelse som svarar för Stadsmissionens organisation och för
förvaltningen av Stadsmissionens angelägenheter. Styrelsen ska bestå av minst sju ledamöter och
minst tre ersättare. Styrelsen kan vid behov adjungera personer till styrelsen. Verksamhetschefen är
föredragande. Styrelsen sammanträder minst en gång per kvartal eller på ordförandens kallelse.
Styrelsen ska också sammanträda om minst tre ledamöter begär det.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott som är beredande. Styrelsen ska utse firmatecknare,
vice ordförande och sekreterare. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna
inklusive ordförande eller vice ordförande är närvarande. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.
Styrelsens ersättare har närvaro- och yttranderätt vid sammanträden och ska erhålla erforderliga
handlingar.
§ 9 Stadgar
Beslut om ändring av stadgarna fattas vid föreningens årsmöte efter förslag av styrelsen. För ändring
av 1§ och 9§ krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie. Beslut
om stadgeändring ska fattas med minst två tredjedelars majoritet.
§ 10 Stadsmissionens upphörande
Beslut om föreningens fusion med annan förening eller föreningens upphörande genom likvidation
fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie. Mellan de två årsmötena
ska det ha förflutit en tid av minst en månad. Förslag om fusion eller likvidation ska fattas med minst
två tredjedelars majoritet av de närvarande medlemmarna. Vi beslut om likvidation ska likvidator
utses och föreningens tillgångar realiseras i den omfattning som behövs för att föreningens skulder
ska kunna betalas. Eventuellt överskott ska tillfalla annan förening, stiftelse eller församling med
likartat ändamål som Stadsmissionen. I denna fråga är årsmötet beslutande.

