Organisationsnummer 802004-2290

STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE
KRISTLIGA FÖRENINGEN AV UNGA KVINNOR OCH MÄN
Senast reviderade ROM 2017, 2017-10-22

1 § Förbundet
Förbundet KFUK-KFUM Sverige är en ideell förening bestående av till förbundet anslutna
ideella medlemsföreningar.
2 § Internationell anslutning
KFUK-KFUM Sverige är anslutet till World YWCA, YWCA Europe, World Alliance of YMCAs
och YMCA Europe.
3 § Ändamål
KFUK-KFUM Sverige är en gränsöverskridande internationell kristlig ungdomsrörelse med
helhetssyn på människan. Vår triangel symboliserar utvecklingen av kropp, själ och ande. Vi
välkomnar alla i vår gemenskap och vi betonar speciellt vikten av unga människors inflytande.
Vi vill:
- Skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor utvecklas
- Genom vår verksamhet inspirera till tro, kärlek och engagemang
- Stimulera till personligt ansvarstagande i samhället
- Verka för gemenskap och för samverkan mellan människor och olika trosåskådningar
- Verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på
övertygelsen om människors lika värde
- Verka för solidaritet och rättvisa
- Genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk
- Ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor
4 § Medlem
Medlem i KFUK-KFUM Sverige är förening som ansökt och beviljats medlemskap samt
uppfyller skyldigheter för medlem i enlighet med 5 §. Styrelsen, eller den styrelsen utser, beviljar
föreningens medlemskap.
För att förening ska beviljas medlemskap i KFUK-KFUM Sverige ska föreningens stadgar visa:
- Att dess verksamhet bedrivs i överensstämmelse med KFUK-KFUM Sveriges ändamål.
- Att föreningens styrelseledamöter ska verka för KFUK-KFUM Sveriges ändamål.
- Att föreningens stadgar och verksamhet i övrigt står i överensstämmelse med av
Riksombudsmötet fastställda ”principiella riktlinjer för föreningar”
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5 § Medlemsföreningens rättigheter och skyldigheter
Medlemsförening:
- Har rätt att utse ombud till Riksombudsmötet och andra sammankomster som KFUK-KFUM
Sverige anordnar för medlemsföreningarna
- Har rätt till information om KFUK-KFUM Sveriges angelägenheter
- Ska följa KFUK-KFUM Sveriges stadgar och följa beslut som fattas av förbundets
beslutsförsamlingar
- Har inte rätt till del av KFUK-KFUM Sveriges behållning eller egendom vid upplösning av
förbundet
- Ska betala av Riksombudsmöte beslutade medlemsavgifter
- Ska använda namn, logotyp och andra kännetecken för varumärket i enlighet med de av
Riksombudsmötet fastställda ”principiella riktlinjer för föreningar”
6 § Medlemskapets upphörande
Medlemskapet upphör efter att medlemsförening begärt utträde. Eventuell inbetald
medlemsavgift återbetalas inte.
7 § Uteslutning
Medlemsförening kan uteslutas om den underlåter att betala medlemsavgift eller grovt bryter mot
svensk lag, dessa stadgar eller beslut fattade av Riksombudsmötet eller styrelsen. Beslut om
uteslutning fattas av styrelsen. Medlemsförening som uteslutits av styrelsen kan begära att
uteslutningen prövas av nästkommande Riksombudsmöte.
8 § Avgifter
Riksombudsmötet beslutar om medlemsavgifter och andra avgifter till KFUK-KFUM Sverige.
9 § Regioner
KFUK-KFUM Sveriges medlemsföreningar ska bilda regioner. Riksombudsmötet fastställer antal
regioner och deras geografiska omfattning. KFUK-KFUM Sveriges medlemsföreningar i
regionen ska bilda en ideell förening med stadgar som ska följa av Riksombudsmötet fastställd
”stadgemall för region”.
Regioner får besluta om medlemsavgift.
Regionverksamhet ska bedrivas i överensstämmelse med av Riksombudsmötet fastställda
”principiella riktlinjer för regioner”. Uppfyller en region inte vad som föreskrivits kan
Riksombudsmötet kräva rättelse.
Vid upplösning av region ska dess tillgångar tillfalla KFUK-KFUM Sverige.
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10 § Samverkan
KFUK-KFUM Sverige kan, i syfte att organisera samverkan kring KFUK-KFUM-verksamhet,
avtala om samverkan med organisationer bestående av till KFUK-KFUM Sverige anslutna
föreningar. Sådana organisationer ska bedriva verksamhet som överensstämmer med KFUKKFUM Sveriges ändamål.
11 § Beslutande organ
KFUK-KFUM Sveriges beslutande organ är Riksombudsmöte, extra Riksombudsmöte och
styrelsen. Riksombudsmötet är KFUK-KFUM Sveriges högsta beslutande organ.
12 § Riksombudsmöte
Riksombudsmöte hålls vartannat år under oktober eller november månad. Kallelse utfärdas av
styrelsen och sänds till medlemsföreningarna och regionerna senast åtta månader före dagen för
Riksombudsmötets öppnande. Förslag att behandla vid Riksombudsmöte ska vara styrelsen
tillhanda senast tio veckor före dagen för Riksombudsmötets öppnande. Sådant förslag kan
väckas av medlemsförening. Styrelsen ska senast sex veckor före Riksombudsmötets öppnande
delge medlemsföreningar och regioner:
- Föredragningslista
- Verksamhetsberättelse
- Förvaltningsberättelse
- Resultat- och balansräkning
- Revisionsberättelse
- Valberedningens förslag
- Inkomna förslag (motioner) att behandla tillsammans med styrelsens utlåtande över dessa
- Förslag från styrelsen (propositioner) eller revisorerna
- Förslag till verksamhetsplan och budget för de kommande två åren
- Samt övriga nödvändiga handlingar
13 § Extra Riksombudsmöte
Extra Riksombudsmöte hålls om ordinarie Riksombudsmöte, KFUK-KFUM Sveriges styrelse
eller minst 25 medlemsföreningars styrelser så begär. Sådan begäran ska skriftligen överlämnas till
KFUK-KFUM Sveriges styrelse, som också utfärdar kallelse till mötet. Kallelsen utsänds till
medlemsföreningarna minst två månader före mötets öppnande. Innehåller begäran om extra
Riksombudsmöte framställning att mötet ska hållas inom fyra månader ska detta bifallas.
Föredragningslista utsänds senast fyra veckor före dagen före mötets öppnande till
medlemsföreningar och regioner. Övriga handlingar utsänds så snart som möjligt.
14 § Röstlängd vid Riksombudsmöte och extra Riksombudsmöte
Riksombudsmötet och extra Riksombudsmöte består av ombud för medlemsförening, där varje
ombud representerar en röst. Varje medlemsförening får utse högst 15 ombud. Varje medlemsförening äger rätt att för varje påbörjat 25-tal medlemmar utse ett ombud, upp till och med 100
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medlemmar. Medlemsförening äger därefter rätt att utse ett ombud för varje därutöver påbörjat
100-tal medlemmar. Röstlängd för Riksombudsmöte och extra Riksombudsmöte upprättas av
styrelsen på grundval av medlemsföreningarnas redovisade medlemsantal den 31 december året
före Riksombudsmötet. Medlemsförening som anslutits under året då Riksombudsmötet hålls har
rätt att utse 1 ombud oberoende av medlemsantal.
Ledamot av KFUK-KFUM Sveriges styrelse, eller anställd av KFUK-KFUM Sverige eller region
får ej utses som ombud vid Riksombudsmöte eller extra riksombudsmöte.
Ombuds behörighet ska styrkas genom ombudsfullmakt undertecknad av medlemsföreningens
ordförande.
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid Riksombudsmöte och extra Riksombudsmöte tillkommer
samtliga personer som är medlem i en av KFUK-KFUMs medlemsföreningar.
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer även förbundsstyrelsen, valberedningen,
revisorerna, företrädare för region, mötesfunktionärer samt av styrelsen inbjudna gäster.
Beslut fattas genom enkel majoritet undantaget frågor rörande stadgeändring och upplösning. Val
sker med sluten omröstning om ombud så begär. Vid lika röstetal skiljer lotten.
15 § Ärenden vid ordinarie Riksombudsmöte
Vid ordinarie Riksombudsmöte ska följande ärenden behandlas utan inbördes ordning.
- Riksombudsmötets öppnande
- Fastställande av dagordning
- Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd
- Val av ordförande och sekreterare för Riksombudsmötet samt ersättare för dessa
- Val av minst två personer att utöver Riksombudsmötets ordförande justera protokoll samt
minst två personer att vara rösträknare
- Godkännande av kallelse till Riksombudsmötet
- Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för de två senaste
verksamhetsåren
- Behandling av revisorernas berättelse för de två senaste verksamhetsåren
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för de två senaste verksamhetsårens förvaltning
- Behandling av förslag från styrelsen (propositioner) eller revisorerna
- Behandling av förslag till mötet (motioner)
- Fastställande av medlemsavgifter till KFUK-KFUM Sverige
- Genomgång av verksamhetsplan och budget för det nuvarande verksamhetsåret
- Behandling av förslag till verksamhetsplan och budget för de två följande verksamhetsåren
- Val av ordförande och vice ordförande
- Val av åtta styrelseledamöter
- Val av två revisorer samt personliga ersättare för dessa, varav minst en revisor och dennes
ersättare ska vara auktoriserad eller godkänd revisor
- Val av ordförande och ytterligare fyra ledamöter i valberedning
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- Övriga frågor
- Riksombudsmötets avslutande
16 § Ärenden vid extra Riksombudsmöte
Vid extra Riksombudsmöte får endast i föredragningslistan upptagna frågor tas upp till
behandling.
17 § Styrelse
När Riksombudsmötet inte är samlat är KFUK-KFUM Sveriges styrelse högsta beslutande organ.
Styrelsen ska inom ramen för dessa stadgar och Riksombudsmötets beslut ansvara för förbundets
verksamhet, aktivt agera för medlemsföreningarnas intressen och arbeta i enlighet med KFUKKFUM Sveriges ändamål.
18 § Firmateckning
Rätten att teckna KFUK-KFUM Sveriges firma har, förutom styrelsen i sin helhet, den eller de
personer inom eller utom styrelsen som styrelsen utser.
19 § Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska ha följande sammansättning:
- Ordförande och vice ordförande, varav minst en identifierar sig som kvinna.
- Ytterligare 8 ledamöter, där som flest hälften av de ledamöter som identifierar sig inom
tvåkönsnormen identifierar sig som män.
- I styrelsen ska en kombination av olika perspektiv eftersträvas, vad gäller exempelvis de olika
diskrimineringsgrunderna, socioekonomisk bakgrund, verksamhetsbakgrund och geografisk
spridning.
- Minst hälften av styrelsens ledamöter, ordförande och vice ordförande medräknat, ska vara 30
år eller yngre det år de väljs in i styrelsen.
Valbar som ledamot i KFUK-KFUM Sveriges styrelse är person som är medlem i en av KFUKKFUM Sveriges medlemsföreningar. Anställda av KFUK-KFUM Sverige, region eller anställd
hos medlemsförening är inte valbar som ledamot i styrelsen.
Ordförande, vice ordförande och ledamöternas mandatperiod omfattar tiden från det
Riksombudsmöte ledamoten valts till nästkommande ordinarie Riksombudsmöte.
Ordförande, vice ordförande och ledamot kan endast väljas på maximalt fyra på varandra
följande ordinarie Riksombudsmöten.
20 § Styrelsens beslut
Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande varav en av dessa ska vara
ordförande eller vice ordförande. Beslut av styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal
äger ordföranden utslagsröst.
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21 § Valberedning
Valberedningen består av fem ledamöter, vilka inte får vara ledamöter i KFUK-KFUM Sveriges
styrelse eller anställda av KFUK-KFUM Sverige, region eller medlemsförening. Valberedningen
ska i möjligaste mån vara sammansatt av personer från olika delar av landet samt ha en jämn
fördelning efter ålder och kön. En av ledamöterna utses av Riksombudsmötet att vara
ordförande.
Valberedningens ansvar är:
- Att på nästkommande ordinarie Riksombudsmöte avge förslag till val av förtroendevalda, dock
ej valberedning
- Att till KFUK-KFUM Sverige senast två månader före dagen för ordinarie Riksombudsmötets
öppnande avge sitt förslag
- Att vid extra Riksombudsmöte avge förslag till aktuella val
- Att på lämpligt sätt följa styrelsens arbete och särskilt uppmärksamma enskilda ledamöters
engagemang och kompetens
- Att på lämpligt sätt ta reda på medlemsföreningarnas önskemål avseende aktuella val
- Att senast sex månader före ordinarie Riksombudsmöte undersöka ordförandens, vice
ordförandens och ledamöternas intresse av att omväljas
- Att ta hänsyn till krav ställda av KFUKs respektive KFUMs världsförbund
- Att verka för att förslagen från valberedning ska spegla rörelsens bredd och tillse att styrelsen
har tillräcklig kompetens för sitt uppdrag
22 § Verksamhetsår, räkenskapsår och räkenskaper
KFUK-KFUM Sveriges verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till
och med 31 december. KFUK-KFUM Sveriges räkenskaper ska föras med iakttagande av god
redovisningssed.
23 § Revision
Revisorerna ska granska KFUK-KFUM Sveriges räkenskaper och styrelsens förvaltning avseende
det gångna verksamhetsåret samt kontinuerligt granska att verksamheten bedrivs i enlighet med
dessa stadgar och beslut på Riksombudsmötet.
Revisorerna har rätt att ta del av förbundets räkenskaper, protokoll och andra handlingar av
betydelse för revisionen. Förbundets bokslut ska vara revisorerna tillhanda senast 1 maj varje år.
Revisorerna ska till KFUK-KFUM Sverige senast 1 juli varje år överlämna en till
Riksombudsmötet ställd berättelse över sin granskning av räkenskaper och förvaltning för det
senaste verksamhetsåret.
24 § Stadgetolkning och tvister
Uppstår tveksamhet om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är
förutsedda i dessa stadgar, hänskjuts frågan till nästkommande Riksombudsmöte. I brådskande
fall får frågan avgöras av styrelsen.
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Talan i tvist mellan medlem och KFUK-KFUM Sverige får inte väckas vid allmän domstol.
Sådan tvist ska, utom när svensk lag stadgar annat, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande.
Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman parterna
utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare delas lika mellan parterna.
25 § Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom enhälligt beslut av Riksombudsmötet. Uppnås inte
enhälligt beslut vid Riksombudsmötet kan stadgarna ändras genom att två Riksombudsmöten,
varav ett måste vara ordinarie, fattar beslut med 2/3 majoritet vid varje tillfälle. Ändringarna
träder i kraft (1) omgående, (2) när mötet avslutats, eller (3) vid den senare tidpunkt som mötet
beslutar. Vid det möte ändringen slutligen beslutas ska mötet besluta om när ändringen ska börja
gälla. För ändring av stadgemall eller principiella riktlinjer för förening eller regionalt förbund
gäller samma bestämmelser som ändring av dessa stadgar.
Förslag om stadgeändring ska av KFUK-KFUM Sveriges styrelse tillsammans med deras yttrande
om ändringen utsändas till medlemmarna senast sex veckor före Riksombudsmötets öppnande.
26 § Upplösning
KFUK-KFUM Sverige upplöses genom beslut med ¾ majoritet av två på varandra följande
ordinarie Riksombudsmöten.
Om KFUK-KFUM Sverige upplöses tillfaller föreningens tillgångar och handlingar lika delar
World YWCA och World Alliance of YMCAs. Tillgångarna ska användas för att stödja YWCA
och YMCA verksamhet med fokus på barn och unga.
Förslag om upplösning ska av KFUK-KFUM Sverige styrelse utsändas till medlemsföreningar
senast två månader före dagen för Riksombudsmötets öppnande.
För KFUK-KFUM Sverige uppgående i annan organisation gäller samma bestämmelser som för
upplösning.
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