Stadgar för: "Hopp för barn i Etiopien"
Stödföreningen i Sverige för Win Souls for God / Bright Star / Hope for Children in Ethiopia
§1 Namn och säte
Föreningens namn: "Hopp för barn i Etiopien" med den förklarande undertexten: "Stödföreningen i
Sverige för Win Souls for God (WSG) / Bright Star och för Hope for Children in Ethiopia (HCE)".
Sätesort: Kista, Stockholm
§2 Syfte
Föreningen är en ideell förening utan vinstsyfte med ändamål att informera om och stödja det arbete
som bedrivs genom organisationerna Win Souls for God, Bright Star och Hope for Children in
Ethiopia (nedan kallat WSG/Bright Star/HCE) genom att samla in och förmedla ekonomiskt stöd samt
biträda vid rekrytering av volontärer och verka för de syften som definieras nedan. Föreningens syfte
är att bistå WSG/Bright Star/HCE i arbetet med människor som lever på gatorna samt att aktivt delta
i det förebyggande arbetet. (Se även bilaga med WSG:s/Bright Stars/HCE:s syfte)
§3 Medlemskap
Medlemskap är öppet för var och en som betalar avgift, enligt årsmötesbeslut, och som delar
föreningens syfte och följer dess stadgar. Styrelsen kan utesluta medlem som allvarligt skadar
föreningens syften. Följande årsmöte skall bekräfta eller upphäva ett beslut om uteslutning. En
medlem som uteslutits får inte bli medlem på nytt förrän uteslutningen upphävts av ett årsmöte.
§4 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och samlas senast den 31 mars. Kallelse skall ske
skriftligt eller via e-post till samtliga medlemmar senast 2 veckor i förväg. Kallelsen skall innehålla
dagordning och underlaget till samtliga beslutspunkter. Medlem äger rätt att väcka motion till
årsmötet. Motion skall lämnas till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Årsmötet skall
behandla: 1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet. 2. Godkännande av kallelse
till årsmötet. 3. Fastställande av föredragningslista och röstlängd för årsmötet. 4. Styrelsens
årsredovisning för det gångna året. 5. Revisionsberättelse. 6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 7.
Val av ledamöter och ersättare till styrelsen, revisor och revisorsersättare samt valberedning. 8.
Medlemsavgift för kommande räkenskapsår och eventuella medlemsfrågor. 9. Budget och
verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår. 10. Eventuella motioner och övriga årsmötesfrågor.
Vid årsmötet har varje medlem en röst. Rösträtt kan bara utövas av medlem som har betalat
medlemsavgift för närmast föregående år; för ny medlem kan den bara utövas om avgift betalats
före beslutstillfället. Styrelseledamöter har inte rösträtt vad gäller ansvarsfrihet för styrelsen.
Medlem som inte kan närvara kan låta sig representeras av annan medlem om denne lämnat skriftlig
fullmakt, senast då årsmötet öppnats. Årsmötet är beslutsmässigt om årsmötet är utlyst enligt dessa
stadgar. Beslut fattas genom öppen omröstning; vid personval skall omröstningen dock vara sluten
om någon begär det. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst. Till ordförande för årsmötet
bör inte någon väljas som varit ledamot av styrelsen under den period som behandlas av årsmötet.

§5 Styrelse
Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet och företräder föreningen under verksamhetsåret.
Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den har ansvaret för kallelser till möten och skall
förbereda ärenden till årsmötet. Styrelsen skall ha minst fem och högst sju ordinarie ledamöter, samt
två ersättare. Styrelsens ledamöter och ersättare skall vara medlemmar i föreningen. Styrelsens
ledamöter skall skriftligen intyga att de inte är belastade med näringsförbud eller obetalda
skatteskulder. Ledamöternas mandatperiod är normalt 2 år. Endast hälften av ledamöterna kan bytas
ut vid ett tillfälle. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året, och får dessutom
överlämna befogenheter till ett arbetsutskott i form av skriftlig delegeringsordning. Styrelsen är
beslutsmässig om minst halva antalet, dock minst tre ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom
öppen omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen utser inom sig ordförande,
sekreterare och kassör, samt utformar i övrigt själv sina arbetsformer. Styrelsemöte skall hållas om
minst hälften av styrelseledamöterna kräver det. Styrelsens möten skall vara protokollförda och
justerade av ordförande samt ytterligare en justeringsman. I väntan på årsmötesbeslut får styrelsen
arbeta efter och ingå avtal i enlighet med en preliminär budget och verksamhetsplan för det nya året
som antas vara i enlighet med det kommande årsmötesbeslutet. Styrelsen utser två firmatecknare
som tecknar firma tillsammans för kostnader över 10 % av ett basbelopp. För kostnader under 10 %
av ett basbelopp tecknas firma av firmatecknarna var för sig.
§6 Valberedning
Årsmötet väljer valberedning för tiden fram till nästa årsmöte. Valberedningen skall bestå av minst
tre medlemmar.
§7 Ekonomi och årsredovisning
Föreningens medel och övriga tillgångar skall förvaltas på ett säkert sätt och användas för
föreningens syften. Styrelsen får inte ta upp lån utan årsmötets medgivande. Räkenskapsåret skall
överensstämma med kalenderår. Årsredovisningen skall bestå av en resultaträkning och en
balansräkning (med förklarande noter) samt av en verksamhetsberättelse som beskriver hur
verksamheten genomförts i relation till beslutad verksamhetsplan och budget.
§8 Revisorer
Föreningen skall helst granskas av godkänd eller auktoriserad revisor som kontrakteras av styrelsen.
Årsmötet utser en revisor som skall avge sin revisionsberättelse.
§9 Stadgeändring
Beslut om ändring av stadgarna skall fattas av årsmöte med minst 2/3 majoritet eller med enkel
majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.
§10 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen fattas med minst 2/3 majoritet av två på varandra följande
ordinarie årsmöten. Vid upplösning skall föreningens nettotillgångar överföras till en organisation
som verkar för WSG:s/Bright Stars/HCE:s syften och som bestäms av det andra av två på varandra
följande årsmöten.
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