Stadgar {tir Sundom Ungdomsftirening r.f.
$I

Förentngens namn är Sundom Ungdomsförening
Ungdomslörbund r.f.

r.f. Föreningens hemort iir vasa stad. Föreningen är ansluten till Svenska osterbottens

$ 2 FÖreningens ändamål är-att verka för ungdomens utveckling, trivsel och trygghet. Den vill erbjuda de unga ett attraktivt lritldsalternativ
samt
vill ailmänt medverka i den samhällspolitiska debatten. Frtreningen har oeti ii uppfostrande socialpedagolisk
målsättning och dels en allmänt
kulturell målsaftning.
$ 3 FÖreningen forverkligar sina andamål genom en mångsidig verksaniret fcir olika åldersgrupper och intresseinnktningar.
F.ör att stöda sin
verksamhet har föreningen rätt att mottaga gåvor och testamenten. samt att med veclerbörligt tillstånd
anordna pennrngrnsamlingar. Iotterier och
att bedriYa servering vid sina tillställningar 1ör allmänheten. Föreningen anordnar samlingsiillfttllcn
med progråm. drskussioner, skapande
aktivitet samt fÖrel,isningar och debatter' Föreningen vill erbjuda ungdo*.n mojlighet tili rekreation
och avk"oppling i en trivsam mil_jö. Inom
ft)reningen kan bildas sektioner som tillvaraiar medlemmars speciellä intressen.iå1om teater,
sång och musik.- folkdans, nlotion och frilLrftsliv
o a d, Föreningen samarbetar nred andra på orten verksamma iöreningar och organ med liknande
Åålrauning.

i floreningen.år person som inte fullt 15 år och som med förmyndares tillstånd antas av styrelsen. Till
ordinarie mecllem antar
styrelsen personer som lllt 15 år' Stödjande medlem i föreningen är en peison som tidigare varit
aktiv som ung eiler person som önskar bli
stödjande medlem och antas av sf_vrelsen.

$ 4 Ung medlem

$ 5 Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller mötesbeslut eller på annat sätt skadar densamma kan på stl,relsens liamställning
vid
föreningsmÖte genom omröstning med enkel röstövervikt uteslutas. Därom bcir skriftligen meddelas
den uteslutna-Medlem som inte erlagt sin
medlemsavgift under de senasre två åren kan efter påminnelse uteslutas ur föreningen.
$ 6 Föreningen äger rätt att av sina medlemmar Lrppbzira årlig medlemsavgift, vilken fastställs av föreningens årsmöte.

vid foreningsmötet på stvrelsens förslag
Hedersledamöter är befriade från årsavgift.

$ 7 Föreningen kan

till

hedersledamöter kalla personer soni på ett förtiänstfiilli sätt verkat 1ör frlreningen.

$ 8 Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet för ett år i sänder valcl s8relse som består av ordi'örande och fyra (4) till tio (10)
styrelseledamÖter samt två (2) till fvra (4) suppleanter. Stlrelsen utser inom sig en viceordfcirande,
sekreterare sami inom eller utom styrelsen
en ekonom Styrelsen är beslutfÖr då ordförande eller viceordförande och minst halva antalet övriga
sfyreisemedlemmar är nårvarande. tseslut
fattas med enkel nla.joritet. Vid-lika rÖstetal avgör ordförandes röst, utom vid personval då lotten *gtii. or
olika sektionema inom föreningen
arbetar under överinseende av föreningens st-vrelse.
$ 9 Föreningens namn tecknas av ordförande, eller av viceordf'örande, sekreterare. ekonom. två tillsammans.

$

l0

På st_vrelsen ankommer:
att handha skötsel av föreningens löpande ärenden
att represelltera löreningen
att vid behov sammankalla föreningsntöte, lorbereda årenden till dessa möten samt att yerkstalla dess
beslut
att handha vården av foreningens egendom och medel, övervaka bokföringen och uppgörandet av bokslut

-

att föra förteckning av föreningens medientmar
att vidta övriga åtgärder, som avser främjande av föreningens s.vftemål.
$ I 1 Feireningens årsmöte hålles i februari månad. Föreningen samniankallas iill extra möte då sfyrelsen finner det nödigt eller då minst l/10 av
föreningens medlemmar därom hos styrelsen skriftligen anhåller. Kallelse till års- eller extrå möte sker genom
annons i den på orten mest
spridda tidningen minst en (1) vecka före mötesdaeen.
l2
FÖreningens
räkenskaper
avsltttas per kalenclerar. Bokslut och verksamhetsberättelse bör inlämnas till revisorerna för granskning
$
senast tre (3)
veckor före mötet.
$

l3

Vid föreningens årsmöte behandlas foljande frågor:

1) Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande samt beslutförhet
2) Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet
3) Val av två protokolljusterare samt rösträknare för mötet
4) Föredrasstyrelsensverksamhetsberåttelse
5) Föredras boksiut och revisoremas berättelse
6) Beslutes om lastställande av bokslutet och ansvarsfrihet för den avgående styrelsen samt övriga
7) Val av ordförande för det kommande året
8) Faststallandeavst),relsemedlemmamas antal
9) Val av fura (4) rill rio (10) sryrelsemedlemmar samr två (2) till lra (4) suppleanrer
10) val av aå (2) revisorer t'ör det kommande året samt suppleanter ftir dessa
I l) Fastställande av årsavgiftens storlek
12) Behandling av st-vrelsens forslag till verksamhetsplan för de1 kommande året
l3) Behandling av styrelsens fcirslag till budget för det kommande året
14) Ovriga ärenden

ansvarsskyldiga

$ 14 Utöver dessa stadgar, likr'äl inom ramen lbr dessa, kan föreningens möte utge en mera detaljerad arbetsordning och ftrhållningsregier, vilka
liksom stadgama gäller som rättesnöre fbr föreningens medlemmar.
$ 15 Dessa stadgar kan ändras endasl av föreningsmötet och fordras hiirtill i kallelsen meddelas att forhandlingarna upptar stadgeändringar.
Ändring av stadgar kan godkännas med minst % majoritet av alla vid ornröstningen avgrvna röster.
$

l6

FråganomfÖreningensupplösningbörbehandlasavwennemedminstivåveckorsmellantidhållnamöten.varavdetförstabörvara
fÖreningens årsmöte och vid bägge godkånnas med en röstöven'ikt som omfattar minst % av de avgivna rösterna.

Fordras därtill att i $ 1 i nämnda kallelse meddelas aft förhandtingarna upptar ärendet. I händelse av föreningens upplösning tillfaller dess
tillgångar någon likartad rättsgiltig organisation för ungdomsarbete i Sundom byar, och beslutes därom vid samma mtiten oih på samma sätt
som beslutet om Iöreningens upplösning.

g 17 1 fall som icke i dessa stadgar förutsätles, fciljes frrreningslagens bestämmelser.

