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1. Inledande bestämmelser
1.1 Syfte
•Föreningen är en självständig och demokratisk rörelse för barn och ungdomar i regionen
(Småland, Blekinge och delar av Västergötland och Östergötlands län).
•Föreningen vill vara ett redskap för att hjälpa regionsförsamlingarna att nå ut med evangeliet
till barn och ungdomar.
1.2 Namn
•Föreningens namn är KSSB UNG.

2 Medlemmar
2.1 Medlemskap
•Den som deltar i föreningens verksamhet har möjlighet att ansöka om medlemskap antingen
via hemsidan eller genom att skriva sin namnteckning på en medlemslista.
•För att fortsätta vara medlem följande år, tar man aktivt ställning årligen för medlemskap
antingen via hemsidan eller genom att skriva på medlemslistan för det nya året.
•Minst 60 % av medlemmarna måste vara bidragsgrundande1 för att föreningen ska kunna få
statsbidrag.
•Endast medlemmar kan väljas till förtroendeuppdrag. Undantag är revisor, som inte behöver
väljas bland medlemmarna.
•Medlemskap beviljas av styrelsen.
2.2 Utträde och uteslutning
•Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
• Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denna har motarbetat
föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbart skadat föreningens intressen. Fråga om
uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen har fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen
angiven tid, minst 14 dagar från det denne fått del av de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts.
•Beslut om uteslutning ska fattas av föreningens styrelse.

1 För närvarande är bidragsreglerna sådana att 60% av medlemmarna ska vara bidragsgrundande medlem –
sådan medlem som fyllt 6 men inte 26 år . Om bidragsreglerna ändras av MUCF (Myndigheten för ungdomsoch civilrättsfrågor) eller annan betydande bidragsgivare till föreningen ändras denna skrivning om
bidragsreglerna, utan att detta behandlas som en stadgeändring.
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3. Organisation
3.1 Förvaltning
•Föreningens ekonomi ska hanteras på ett omsorgsfullt och betryggande sätt.
•Föreningens årsmöte väljer två (2) (1 auktoriserad) revisorer. Minst en (1) av de valda
revisorerna ska vara auktoriserad revisor.
•För föreningens skulder svarar endast dess tillgångar.
3.2 Upplösning
•Beslut om upplösning fattas med tre fjärdedelars (3/4) majoritet på två på varandra följande
årsmöten, varav minst ett (1) ordinarie.
•Fråga om upplösning ska uppges i kallelsen.
•Om föreningen upplöses beslutar sista årsmötet om hur de eventuella behållna tillgångarna
ska fördelas. Beslutet ska fattas i enlighet med föreningens syfte i 1.1.
3.3 Ändring av stadgar
•Föreningens årsmöte beslutar om ändring av stadgar, där minst två tredjedelar (2/3)
av närvarande medlemmar ska vara eniga om beslutet.
•För ändring av 1.1 – syfte, krävs tre fjärdedelars (¾) majoritet på två på varandra följande
årsmöten, varav minst ett (1) ordinarie.
•För ändring av 3.2 – upplösning, krävs tre fjärdedelars (¾) majoritet på två på varandra
följande årsmöten, varav minst ett (1) ordinarie.
•Förslag på stadgeändringar ska vara styrelsen tillhanda minst fyra (4) veckor innan årsmötet.
•Fråga om stadgeändring uppges i kallelsen.
3.4 Anslutning till ungdomsförbund
•KSSB UNG är ansluten till EFK UNG:s bidragsspår.

4. KSSB UNGs årsmöte
4.1 Högsta beslutande organ
•Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
•Då årsmötet inte är samlat, ansvarar styrelsen för föreningens verksamhet.
4.2 Närvaro och rösträtt
•Alla medlemmar i föreningen har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt vid årsmötet.
•Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
•Medlemmar har också rätt att inlämna motioner och förslag till årsmötet. Motion ska ha
inkommit till styrelsen fyra (4) veckor innan årsmötet för att säkert kunna behandlas på det
närmaste årsmötet, och ska snarast offentliggöras på hemsidan.
4.3 Utlysning
•Ordinarie årsmöte hålls en gång om året. Styrelsen ska på föreningens hemsida offentliggöra
tid och plats för årsmötet minst sex (6) (4) veckor innan årsmötet.
4.4 Ärenden vid ordinarie årsmöte
•Val av mötesfunktionärer
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•Upprättande och godkännande av röstlängd
•Fråga om årsmötet blivit sammankallat i behörig ordning
•Godkännande av dagordning
•Framläggande av verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen
•Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
•Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
•Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
•Besvarande av motioner och förslag
•Beslut om antal styrelseledamöter (minst 5 och högst 11) (minst 3 och högst 7) och ev.
suppleanter
•Val av ledamöter till styrelsen och eventuella suppleanter för dessa. Minst 60 % skall vara
bidragsgrundande medlemmar. (se 2.1 och fotnot 1)
•Val av revisorer
•Val av tre (3) (2) personer till valberedning enligt rullande schema på tre (3) år så att en väljs
ny varje år. Därutöver kan fyllnadsval förekomma. ,med fördelning dem emellan som gör att,
om möjligt, båda inte byts ut på en gång. Valberedningens ordförande utses av årsmötet.
•Val av ombud till Bidragsspårets årsmöte
•Samarbetsorganisationer
•Behandla övriga i stadgarna angivna uppgifter
4.5 Arbetsformer för årsmöten
•Årsmötet är beslutsmässigt när styrelsen är representerad med minst sextio (60) procent av
sina ledamöter.
•Vid mötet förs protokoll som skall justeras av minst två (2) personer utöver ordförande.
•Alla vid årsmötet förekommande ärenden avgörs med enkel majoritet med undantag med
vad som föreskrivs i punkt 3.2 och 3.3.
•Vid lika röstetal så gäller årsmötets ordförandes röst.
4.6 Extra årsmöte
•Extra årsmöte hålls när styrelsen beslutar om det eller när revisorerna begär det.
•Kallelse till det extra årsmötet ska finnas på hemsidan minst sex (6) (4) veckor innan mötet.
4.7 Tid mellan årsmöten
•Det ska förflyta minst fyra (4) veckor mellan årsmöten.
•Protokollet på det föregående årsmötet ska offentliggöras på föreningens hemsida minst två
(2) veckor innan nästföljande årsmöte.

5 Styrelsen
5.1 Sammansättning
•Styrelsens ledamöter väljs vid ordinarie årsmöte med en mandattid av två (2) år, med
fördelning dem emellan som gör att, om möjligt, alla inte byts ut på en gång.
•Styrelsens ledamöter väljs så långt möjligt så att olika medlemsgrupper är representerade i
styrelsen.
•I frågor där jäv uppstår, ska berörda personer anmäla jäv, tillfälligt lämna förhandlingarna,
och avstå rösträtt.
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•Årsmöte kan välja suppleanter med en mandattid av ett (1) år. Detta uppdrag är tänkt som en
inskolning i styrelsearbetet.
•Ordinarie årsmöte bestämmer antal ledamöter i styrelsen, minst fem (5) och högst elva (11)
(minst 3 och max 7).
•Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare för en
mandattid av ett (1) år. De kan väljas om på ett (1) år i taget.
•Styrelsen kan adjungera sakkunniga till sina möten.
5.2 Uppgifter
•Bedriva verksamhet för barn och ungdomar inom Småland, Blekinge och delar av
Västergötlands och Östergötlands län.
•Ansöka om bidrag som föreningen kan vara berättigad till.
•Besluta om användandet av bidragen som organisationen är berättigad till.
•Fullgöra övriga uppgifter inom organisationen.
•Sammanträda minst fyra (4) (3) gånger per år. Minst femtio (50) procent av ledamötena ska
vara närvarande eller delaktiga i beslutet för att ett beslut ska vara giltigt.
•Sammanställa propositioner och motioner med egen yttranderätt över motioner.
•Föra medlemsregister.
•Upprätta verksamhetsberättelse senast två (2) månader innan årsmötet.
•Sända in verksamhetsberättelse och medlemsförteckning till EFK UNGs Bidragsspår en
gång om året.
•Upprätta och följa budget över förfogade medel.
•Förvara föreningens handlingar på ett betryggande sätt.
5.3 Säte
•Styrelsen har sitt säte i Gnosjö kommun.

6 Valberedningen
6.1 Sammansättning
•Valberedningen består av tre (3) (2) personer.
•Valberedningens ordförande är sammankallande.
6.2 Uppgifter
•Valberedningen tar fram förslag på ledamöter till styrelsen, revisorer samt eventuella
suppleanter för dessa.
•Valberedningen ska sträva efter att hitta unga medlemmar som får möjlighet att bli insatta i
styrelsearbetet och hinner vara aktiva i styrelsen i några år innan de fyller 26.
•Valberedningen ska sträva efter att få en bra spridning mellan styrelseledamöterna så att de
representerar olika åldrar, olika orter, olika arbetssätt och olika storlekar på ungdomsgrupper.
Man ska också se till så att könen är så lika representerade som möjligt.
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7 Firmatecknare och revision
7.1 Firmatecknare
•Firmatecknare för organisationen utses av styrelsen.
•Firma tecknas av två i förening. (Två firmatecknare skriver på tillsammans.)
7.2 Revision
•Föreningens verksamhets- och räkenskapsår avslutas per 31 oktober.
•Revisorerna avger revisionsberättelsen senast en månad före årsmötet.
Revisorerna har rätt att närvara och yttra sig vid årsmöte, extra årsmöte och styrelsemöte.

