
Förslag till normalstadgar (Antagen av SAU-styrelsen 2016-11-26) 

 

1. Föreningens namn  

Föreningens namn är_______________. Föreningen är ansluten till Svenska Alliansmissionens 

Ungdom. 

 

2. Målsättning  

Föreningen har som syfte att vinna människor för Kristus, verka för deras bevarande i tron och 

gemenskap i den kristna församlingen samt arbeta för Guds rikes tillväxt. Föreningen hävdar den 

enskildes värde, demokratiska principer och vill utveckla förmågan till självständigt 

ställningstagande. 

 

3. Medlemskap:  

Medlem är den som är deltagare eller ledare i barn- och ungdomsverksamheten som bedrivs av 

___________________ och som tagit aktiv ställning genom skriftlig medlemsansökan eller betalt 

medlemsavgift. 

 

4. Organisation 

Beslut om föreningens verksamhet fattas i årsmöte, föreningsmöte eller genom ungdomsrådet enligt 

bestämmelserna i dessa stadgar. Rätt att deltaga i beslut vid års- och föreningsmötets tillkommer 

medlem i föreningen. Varje medlem i föreningen deltar med en röst. Röstning via ombud är ej 

tillåtet. 

Ungdomsrådets och föreningens beslut avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den 

mening som ordföranden företräder. 

 

5. Årsmöte 

Föreningen håller årsmöte på dag som ungdomsrådet beslutar före februari månads utgång. Kallelse 

till årsmötet skall ske senast två veckor före årsmötet genom annonsering i församlingsbladet samt i 

föreningslokalen.  

Vid årsmötet förekommer följande ärenden: 

- Beslut om årsmötets kallande har skett enligt stadgarna 

- Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

- Föredragning av års- och kassaberättelse 

- Revisorernas rapport 

- Beslut om ansvarsfrihet 

- Val av ungdomsråd, vilket tillika är föreningens styrelse 

- Val av ordförande i ungdomsådet 

- Val av revisorer 

- Fastställande av medlemsavgift 

 

6. Ungdomsråd 

Ungdomsrådet är föreningens styrelse och består av ordförande och representanter för föreningens 

olika sektioner. Ungdomsrådet äger rätt att till sig adjungera personer. Ungdomsrådets svarar för och 

leder föreningens verksamhet samt verkställer föreningens beslut. Ungdomsrådet är beslutsmässigt 

då majoriteten av ledamöterna är närvarande.  

Ungdomsrådet ansvarar för föreningens ekonomiska förvaltning och svarar för kontakter med 

församlingen, SAU och samhällsorgan.  

 

7. Stadgeändring.  

Ändring av dessa stadgar sker genom årsmötesbeslut. Sådant beslut skall fattas med minst två 

tredjedels majoritet. Ändring av paragraf 2,7 och 8 ska godkännas av den av SAU:s årsmöte valda 

styrelsen för Svenska Alliansmissionens Ungdoms riksorganisation. 

 

8. Upplösning av föreningen.   

För beslut om föreningens upplösning krävs att minst två tredjedelar av de närvarande 

medlemmarna vid två på varandra följande årsmöten röstar för beslutet. Upplöses föreningen 

tillfaller dess tillgångar  _________________________.  


