
     STADGAR (2017-04-23) 

 

§1 Föreningens namn och hemort 

Föreningens namn är Nordisk Hjälp med Malmö kommun som hemort. 

§2 Ändamål och uppgifter 

Föreningens ändamål och uppgift är att genom penninginsamling samt kläd- och annan 

lösöreinsamling stödja fattiga och faderlösa barn, bedriva kortsiktiga och långsiktiga 

utvecklingsprojekt i omvärlden, samt även att starta verksamhet i Sverige för att hjälpa barn, 

unga och utsatta människor. 

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen förverkligar sin uppgift i 

enlighet med sina stadgar samt på det sätt som fastställs vid föreningens möten. 

För att förverkliga sina mål kan föreningen anordna; möten och andra tillställningar för 

behandling av aktuella ämnen och andra samhällsfrågor, göra framställningar, upprätta förslag 

till myndigheter samt upprätthålla kontakt med dessa, för finansiering av föreningens 

verksamhet uppbär föreningen medlemsavgift av sina medlemmar samt mottager bidrag och 

donationer.  

§3 Medlemmar 

Medlemmar i föreningen kan varje person bli som förbinder sig att följa dessa stadgar. 

Föreningen är skyldig att föra inteckning över sina medlemmar. 

§4 Medlemsavgift 

Föreningens medlemmar erlägger årligen en medlemsavgift vars storlek för nästkommande år 

fastställs av föreningens årsmöte. 

§5 Medlemskapets upphörande 

Medlem som bryter mot dessa stadgar eller genom sitt handlande åsamkar föreningen eller 

dess strävanden skada kan på förslag av styrelsen och av föreningsmötets beslut skiljas från 

medlemskapet. Styrelsen ska informera den berörde om sitt förslag om uteslutning minst en 

vecka före det mötet där beslut om uteslutning ska behandlas. Medlem som inte erlagt 

medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. 

§6 Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaper och handlingar 

rörande förvaltningen ska tillställas revisorn minst fyra veckor före årsmötet. Revisorn ska till 

styrelsen två veckor före årsmötet överlämna en skriftlig berättelse om den utförda 

granskningen. 

§7 Föreningsmöte 

Beslutanderätten i föreningen utövas av dess medlemmar på föreningsmöten. Föreningsmöten 

hålls då styrelsen så anser det behövligt eller då mins 2/3 av medlemmarna kräver det för att 

behandla ett och samma ärende. Föreningens årsmöte ska hållas senast före maj månads 



utgång. På föreningsmöte har endast föreningens medlemmar rösträtt och endast medlem kan 

inväljas i styrelsen. Som medlem räknas endast den som erlagt medlemsavgift för det löpande 

verksamhetsåret. På föreningsmötena fattas beslut  med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal 

avgör lotten. Kallelse till föreningsmöte ska tillställas medlemmarna genom brev eller på 

annat sätt beslutas om av årsmötet. I kallelsen ska meddelas vilka ärenden som ska behandlas. 

På föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas; 

1. Att mötet är stadgeenligt utlyst 

2. Fastställande av mötets dagordning 

3. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare/rösträknare för mötet. 

4. Behandling av styrelsens berättelse över verksamheten föregående år samt beslut om 

dess godkännande 

5. Behandling av föreningens bokslut och revisorns utlåtande över detta samt beslut om 

fastställande av bokslutet 

6. Beviljande av ansvarsfrihet 

7. Val av styrelse 

8. Val av revisor 

9. Val av valberedning 

10. Behandling av ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet 

11. Beslut om medlemsavgift 

12. Övriga frågor 

 

§8 Styrelsen 

Föreningens verkställande organ är styrelsen. I styrelsen ingår föreningens ordförande, vice 

ordförande, kassör, sekreterare, kontaktman samt två suppleanter som väljs för högst 4 år i 

sänder. 

§9 Revisor 

Föreningen ska ha minst en godkänd revisor som väljs på årsmötet. 

§10 Firmatecknare 

Styrelsen beslutar om firmateckning. 

§11 Kontrollgirokonto 

Ifall föreningen såsom insamlingsorganisation tilldelas kontrollgirokonto är föreningen 

skyldig att följa SFI:s bestämmelser om redovisningsskyldighet fram till dess att insamlade 

medel förbrukats. 

§12 Upplösning av föreningen 

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av föreningens årsmöte samt därefter vid 

föreningsmöte som hålls tidigast en månad efter årsmöte. Vid upplösning skall kvarhavande 

tillgångar disponeras på ett sätt som ligger i föreningens syften. Medlem har ej rätt att göra 

anspråk på någon del av egendomen.  

 



 


