
STADGAR FÖR FÖRENINGEN 

Stadgar är föreningens regler 

§ 1 Föreningens namn:
Nedan skriver ni föreningens namn.

§ 2 Föreningens säte:
Säte betyder plats som föreningen är aktiv på.

§ 3 Föreningens form:
Nedan står föreningens form. Skriv in föreningens namn nedan.
Föreningen ska vara grundad i valfritt engagemang baserat på
medlemmarnas idéer. Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd och
inte bunden till något politiskt parti eller religion. Föreningen är medlem i
Fritidsförbundet.

____________________________________________________ är en 
ideell idéburen partipolitiskt-och religiöst oberoende förening och är 
ansluten till Fritidsförbundet.  

§ 4 Syfte:
Syfte är vad föreningen förväntas göra exempelvis aktiviteter.
Exempelvis: Föreningen ska genomföra aktiviteter som samlar unga
tillsammans.

§ 5 Verksamhetsår:
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§ 6 Medlemmar:



Nedan beskrivs medlemskapet i föreningen. Om en förening vill ha 
medlemsavgift skrivs detta nedan.  

Medlemsavgiften är ______________ kr per år. 

Varje medlem i föreningen har EN röst på årsmötet.  
Alla medlemmar är medvetna om att medlemskapet i föreningen är 
frivilligt och kan avslutas när man önskar. 
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan stängas av. Avstängd 
medlem måste diskuteras på kommande årsmöte. Antingen så upphävs 
avstängningen eller så utesluts medlemmen Styrelsen och årsmötet kan 
upphäva avstängningen och uteslutning.  
Ordinarie medlem i föreningen är personer upp till 25 år eller personer 
över 25 år som innehar styrelseuppdrag.  
Personer över 25 år kan bli stödmedlem, men räknas ej som ordinarie 
medlem i föreningen. 
Föreningar utan medlemsavgift måste redovisa att medlemmarna har 
tagit aktivt ställningstagande till att vara medlem varje år.  

§ 7 Styrelsen
Här beskrivs styrelsens uppdrag, roller och valbarhet. Om föreningen
upplöses behöver valberedningen se till att föreningens tillgångar går till
rätt organisation.

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemsförteckning, 
bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tar på årsmötet och 
övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, 
sekreterare och övriga ledamöter. Samma person får inte ha flera poster 
i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. 
Valbar är ordinarie medlem i föreningen samt stödmedlem som vid 
tillträde av uppdrag blir ordinarie medlem. 

Vid upplösning av föreningen så tar 

_____________________________________________ ansvar för att… 
Här skriver ni namnet på ansvarig person. 

…eventuella tillgångar går till Fritidsförbundet eller  

_________________________________________________________. 



 
Om ni vill lämna era tillgångar till en annan organisation skriver ni in 
namnet här.  
 
§ 8 Revisorer: 
En revisor granskar den genomförda verksamheten som föreningen har 
bedrivit under föregående år och jämför den med den ekonomiska 
redovisningen som ni gjort.  
 
En eller två revisorer för granskning av föreningens räkenskaper och 
förvaltning väljs på årsmötet. Valbar person är en som inte sitter i 
styrelsen. Revisorn behöver inte vara medlem i föreningen.  
 
§ 9 Valberedning: 
Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag på personer som 
årsmötet kan välja till styrelseuppdrag.  
 
Valberedningen består av en eller flera valberedare. Valberedningen är 
också ansvarig för föreningens tillgångar vid upplösning av föreningen. 
Endast medlemmar kan väljas till valberedare.  
 
§ 10 Ordinarie årsmöte: 
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den ___________________varje år. 
Styrelsen bestämmer tid och plats. Kallelse till årsmötet ska skickas ut till 
föreningens medlemmar minst två veckor i förväg.  
 
Årsmötesprotokoll och bilagor ska skickas till Fritidsförbundet på 
kansli@fritidsforbundet.se senast 15 maj varje år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadgarna är antagna: 
 
Datum                                  Plats 
  
____________                    ____________________________________ 
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