
Stadgar för Föreningen Kisumu.       
 

Föreningens målsättning är att genom utbildning, skolhälsovård och skolmåltider förbättra 

villkoren för behövande barn i Afrika. I första hand skall målgruppen vara föräldralösa barn, 

men även andra barn med behov av särskilt stöd. Verksamheten ska även sträva efter att bli en 

förebild för liknande verksamheter och på så sätt bilda opinion för generellt förbättrade 

förutsättningar för fattiga barns utveckling.  

 

§1 Föreningens mål 
 

Föreningens mål är att  

 Stödja stiftelsen St Christine Foundation i dess drift och utveckling av St. Christine    

      Primary School inklusive en förskoleklass. Skolans elever skall vara behövande, i   

      första hand föräldralösa, barn i Kabondo i västra Kenya.  

 I mån av resurser eller efter gåvor för detta ändamål, inrätta och bygga upp en  

      stipendiefond för elever från St Christine, vilka kan gå vidare till Secondary School, 

      men som saknar erforderliga ekonomiska resurser. 
 

§2 Verksamhet 

Målen ska nås genom att föreningen  
 

 Genom medlemsrekrytering tillser att en god ekonomisk bas skapas för verksamheten   

        i St Christine School.  

 Genom att engagera sponsorer och genom olika aktiviteter som stödfester,  

      loppmarknader, försäljning av hantverk, konserter mm tillskapar kompletterande 

            resurser för skolans drift och utveckling. 

 Sprider information och kunskap om vår verksamhet och barns villkor i västra Kenya. 

Detta ska ske genom hemsidor och andra sociala medier, genom utåtriktade aktiviteter, 

samt genom medlemmarnas kunskaper och engagemang. 

 

§3 Medlemskap 
 

 Föreningen är öppen för alla fysiska och juridiska personer som vill stödja föreningens 

målsättning och som ansöker om medlemskap. 

 Medlem erlägger av årsmötet fastställt lägsta månadbidrag.  

 För rösträtt vid årsmötet krävs att medlem betalt gällande lägsta månadsavgift för de 

tre kalendermånader som föregått årsmötet, alternativt att medlemmens sammanlagda 

bidrag för de två föregående kalenderåren minst motsvarar summan av fastställda 

lägsta månadsbidrag för samma tid. 

 Medlem som önskar utträde ur föreningen skall meddela detta skriftligt. 

 Medlem kan inte uteslutas av annan anledning än uteblivna betalningar av fastställt 

lägsta månadsbidrag, motarbetande av föreningens verksamhet eller skadande av 

föreningens intressen. Beslut om uteslutning ska fattas av föreningens styrelse och 

meddelas skriftligt. 

 Medlem får inte representera föreningen externt utan styrelsens medgivande eller 

uppdrag 

 

§4 Medlemsbidrag 
 

 Lägsta månadsbidrag för innevarande verksamhetsår fastställs av årsmötet. 

Förändringar tillämpas inte retroaktivt. 

 Bidrag från icke medlem betraktas som gåva. 

 

 



§5 Föreningsmöten 
 

Föreningens möten kallas årsmöten eller extra föreningsmöten. 

 

§6 Årsmöte 
 

Årsmöte hålls under mars eller april månad. Dag, tid och plats fastställs av styrelsen och 

publiceras på föreningens hemsida. 

Senast 14 dagar före mötet skickas kallelse och förslag till dagordning jämte erforderliga 

handlingar till registrerade mailadresser och där sådan saknas med brev. 

Motioner och andra frågor som önskas behandlade av årsmötet skall vara styrelsen tillhanda 

fyra veckor före årsmötet dock senast den 25 februari. 
 

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 
 

1. Öppnande av mötet genom föreningens ordförande 

2. Val av ordförande, sekreterare och en justeringsman för mötet 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

4. Anteckning av närvarande och upprättandet av röstlängd 

5. Fastställande av dagordning 

6. Behandling av verksamhetsberättelse 

7. Behandling av revisionsberättelse 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning 

9. Disposition av årets resultat 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 

12. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen 

13. Val av revisor och revisorssuppleant 

14. Val av valberedning 

15. Beslut om lägsta månadsbidrag för verksamhetsåret  

16. Behandling av förslag till verksamhetsplan och budget 

17. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 

18. Övriga ärenden 

 

§7 Extra föreningsmöte 
 

 Extra föreningsmöte äger rum då styrelsen anser det motiverat eller då minst en 

tiondel av medlemmarna skriftligen begär det. Styrelsen bestämmer dag, tid och plats 

för mötet. Kallelse ska utgå senast 10 dagar före mötet. 

 Vid extra föreningsmöte behandlas punkterna 1-5 enligt dagordning för årsmöte samt 

de ärenden som angivits i kallelsen. 

 

§8 Röstning m.m. 
 

 Röstning sker genom acklamation om inte votering begärts. 

 Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 Varje medlem som har rösträtt och är närvarande vid mötet äger en röst. Styrelsen har 

inte rösträtt i frågor som rör styrelsens egen förvaltning. 

 

 

§9 Styrelsen 
 

 Årsmötet utser ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter. Styrelsen ska 

bestå av minst 3 och högst 9 ledamöter samt suppleanter i antal enligt årsmötets 

beslut, dock högst 4 suppleanter. 

 Ordföranden väljs på ett år och ledamöter väljs på två år på ett sätt som gör att halva 

styrelsen väljs varje år. Suppleanterna väljs på ett år och rangordnas så att den som 



väljs först i första hand skall ersätta ordinarie ledamot vid dennes frånvaro, den som 

väljs därnäst ska i andra hand ersätta ordinarie ledamot osv.   

 Styrelsen ska hålla konstituerande möte i direkt anslutning till årsmötet och inom sig 

utse vice ordförande, sekreterare och kassör och övriga erforderliga funktioner.  

 Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar 

samt teckna dess firma och ge ordföranden, vice ordföranden och kassören fullmakt 

att två i förening teckna föreningens firma. För löpande bankärenden ges ordföranden, 

vice ordföranden och kassören fullmakt att ensam teckna föreningens firma. 

 Styrelsen ska föra noggranna räkenskaper över föreningens inkomster och utgifter och 

vid årets slut sammanställa dessa i en berättelse över föreningens verksamhet. 

Sammanställningen och berättelsen ska föreläggas årsmötet. 

 Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ordinarie ledamöter är 

närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Suppleant som ersätter 

ordinarie ledamot har rösträtt som ordinarie ledamot. 

 Styrelsen ska föra protokoll över sina sammanträden. 

 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet 

ledamöter har begärt det. Styrelsen skall hålla minst fyra ordinarie möten per år. 

 Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden till regionala sektioner och 

till av styrelsen utsedda arbetsgrupper. 

 Styrelsen arvoderas ej. 

 

 

§10 Valberedning 

 Valberedningen utses av årsmötet och ska bestå av två till tre ledamöter varav en 

sammankallande från styrelsen. 

 Valberedningen ska senast tre veckor före årsmötet tillfråga de vars mandattid utgår 

vid årsmötet om de vill kandidera för nästa period. Därefter utarbetar man ett förslag 

till valbara personer på samtliga uppdrag som är aktuella att behandlas av årsmötet. 

 

 

§11  Verksamhetsår och revision 
 

 Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. 

 Styrelsens förvaltning granskas av en revisor utsedd av årsmötet 

 

 

§12 Stadgeändring och upplösning. 
 

 Beslut om ändring av dessa stadgar och upplösning av föreningen kan endast fattas vid 

ordinarie årsmöte. Sådant beslut är giltigt endast om det fattas av minst två tredjedelar 

av samtliga avgivna röster vid mötet. 

 Vid behov av ändring av stadgar upprättar styrelsen förslag, vilket skall publiceras på 

föreningens hemsida senast en månad innan de fastställs vid ordinarie årsmöte. 

 Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar disponeras på sätt som 

överensstämmer med föreningens ändamål. Ingen medlem ska därvid kunna göra 

anspråk på någon del av denna egendom. 
 

 

 

Dessa stadgar har blivit antagna vid föreningens ordinarie årsmöte den 10 april 2014 samt 

ändringen av §12 tredje stycket vid årsmötet den 6 april 2016. 

 


