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STADGAR 

för 

KIDS FUTURE 

Beslutade i Stockholm den 9 maj 2017 

  

§ 1        FIRMA 

Föreningens firma är Kids Future. 

§ 2       ÄNDAMÅL 

Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver 

internationellt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd samt socialt arbete i Sverige. 

Föreningens arbete syftar till att förbättra förhållandena för barn och ungdomar, i Asien, 

Afrika och Europa, som lever i socialt utsatta miljöer, såsom i marginalisering, fattigdom 

och/eller med psykisk ohälsa. Föreningen gör även riktade insatser för specifika humanitära 

ändamål såsom för barn och ungdomar som lever i flyktingskap/utanförskap. Därtill ska 

föreningen verka för att sprida information om nämnda gruppers förutsättningar och 

rättigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

§ 3       MEDLEMSKAP 

Medlemskap i föreningen kan erhållas av var och en som betalar medlemsavgiften samt 

stödjer föreningens ändamål. 

Medlemsavgiften bestäms för kommande verksamhetsår vid föreningens årsmöte. 

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och 

anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Om medlemsavgiften inte har betalats 

senast den 31 december det år som avgiften avser anses medlemmen ha utträtt ur 

föreningen. 

Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne motarbetar föreningens verksamhet eller 

ändamål, eller uppenbart skadar föreningens intressen. 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått ta del av de uppgifter som föranlett 

att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått 

tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, dock minst trettio (30) dagar. I beslutet ska 

skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska skickas till den berörde inom fjorton (14) dagar 

efter beslutet. 
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§ 4         SÄTE 

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 

§ 5         STYRELSE OCH REVISORER 

Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst tio (10) ledamöter med lägst två (2) och högst 

tio (10) suppleanter. Antalet styrelsesuppleanter ska inte överstiga antalet ordinarie 

ledamöter. Styrelseledamöterna ska väljas för en mandatperiod om ett (1) eller två (2) år, 

dock med beaktande av att mandatperioden för samtliga ledamöters uppdrag inte ska 

upphöra vid samma årsmöte. Styrelsesuppleanterna väljs för en mandatperiod om ett (1) år.  

Styrelseledamöter och suppleanter ska vara medlemmar i föreningen. 

Styrelsens ordförande och vice ordförande väljs årligen på årsmötet och för tiden intill dess 

nästa årsmöte har hållits. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. 

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och förvaltningen av föreningens medel. 

Styrelsen kan välja in person/er till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt vid 

styrelsens sammanträden men kan om så beslutas av styrelsen ges yttrande- och 

förslagsrätt. 

För granskning av föreningens årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning 

utses en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleanter. 

§ 6        STYRELSENS UPPGIFTER 

Utifrån föreningens ändamål och stadgar svarar styrelsen för föreningens förvaltning och 

verksamhet samt för verkställighet av föreningsstämmans beslut.  

Ordföranden ska tillsammans med vice ordförande leda styrelsens arbete samt tillse att 

föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut följs. 

Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. 

Om inte styrelsen beslutar annat ansvarar kassören för att: 

a. göra en förteckning över föreningens medlemmar och deras e-postadresser och 

registrera inbetalade medlemsavgifter. 

b. varje år upprätta balans- samt resultaträkningar. 

c. utarbeta budget och budgetuppföljning för föreningens projekt. 

d. föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid. 
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Om inte styrelsen beslutar annat ansvarar sekreteraren för att: 

a. förbereda styrelsemöten tillsammans med ordförande; 

b. föra protokoll över styrelsemöten, samt tillse att dessa justeras av styrelseordföranden 

och minst en till ledamot och att övriga styrelsen har protokollet tillhanda inom en 

vecka; 

c. tillsammans med ordföranden följa upp och tillse att fattade beslut verkställs; 

d. tillsammans med ordföranden skriva förslag till verksamhetsberättelse.  

§ 7        BESLUTSFÖRHET 

Styrelsen är beslutsför när ordföranden och/eller vice ordföranden samt lägst två (2) 

ledamöter är närvarande. 

§ 8       VALBEREDNING 

Valberedningen ska bestå av lägst två (2) ledamöter, varav en (1) sammankallande. 

Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts. 

Valberedningens förslag till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt ordförande och vice 

ordförande ska tillhandahållas föreningens medlemmar samtidigt som kallelsen till årsmöte 

enligt paragraf 10 nedan. Valberedningen ska ha som utgångspunkt att styrelsens 

sammansättning ska spegla de olika erfarenheter och kompetenser som krävs för att bäst 

styra föreningens verksamhet. 

§ 9         FIRMATECKNING 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av styrelseledamöterna två (2) i förening. 

§ 10      KALLELSE 

Kallelse till årsmöte eller extra föreningsmöte ska ske senast fjorton (14) dagar före mötet 

genom brev med posten eller via e-post till medlemmarna. Kallelsen ska innehålla ett förslag 

till dagordning och eventuella motioner inför mötet. 

§ 11       ÅRSMÖTE 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Medlem i föreningen har rösträtt vid 

årsmötet. Rösträtten utövas av medlemmarna personligen. Beslut fattas med enkel majoritet. 

Vid lika röstetal har ordföranden för årsmötet utslagsröst. Årsmöte ska hållas årligen senast 

den 31 mars. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari. Extra 

föreningsmöte ska hållas då minst en tredjedel av medlemmarna så begär, eller på 

styrelsens eller revisorernas initiativ. Begäran om extra årsmöte ska vara skriftlig med 

angivande av motivering. 
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På årsmöte ska följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Val av två justerare. 

5. Prövning av om årsmötet blivit behörigen sammankallat. 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 

7. Beslut om: 

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, 

(b) disposition beträffande föreningens vinst eller förlust enligt fastställd 

balansräkning, och 

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter för föregående räkenskapsår. 

8. Val av styrelse samt styrelseordförande och vice styrelseordförande. 

9. Val av revisor eller revisorer. 

10. Val av valberedning. 

11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 

12. Motioner och styrelseförslag. 

13. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 

14. Annat ärende som ankommer på årsmötet enligt lag eller stadgarna. 

15. Övrigt 

§  12    RÄKENSKAPSÅR 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 
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§ 13      REVISION 

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljer årsmötet 

auktoriserad/e revisor/er. I god tid före årsmötet ska revisionsberättelse upprättas i vilken 

ansvarsfrihet för styrelsen ska tillstyrkas eller avstyrkas. 

 

 

§ 14         MEDELSFÖRVALTNING 

Föreningens tillgångar ska förvaltas på ett omsorgsfullt och tillförlitlig sätt och får enbart 

användas för föreningens egen verksamhet eller tillsammans med annan organisation om 

styrelsen så har beslutat. 

Tillgångar som genom insamling, gåva eller testamente tilldelas föreningen, utan att 

särskilda förutsättningar angivits för deras användning, får enbart användas för verksamhet 

som bedrivs enligt stadgarna. 

Tillgångar, som genom insamling, gåva eller testamente tilldelas föreningen och för vilka 

särskilda förutsättningar angivits, får endast accepteras om förutsättningarna 

överensstämmer med Kids Futures ändamål och grundprinciper. 

§ 15        ÄNDRING AV STADGAR 

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av två (2) på varandra följande 

föreningsmöten. Minst två tredjedelar av de på föreningsmötet närvarande medlemmarna 

måste vara ense om stadgeändringen. Förslag till stadgeändring ska meddelas i kallelse till 

förenings- eller årsmöte i enlighet med paragraf 11 ovan. 

§16         UPPLÖSNING 

För upplösning av föreningen krävs majoritetsbeslut vid två (2) på varandra följande 

föreningsmöten. Där minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är ense om 

upplösning av föreningen. Ett av dessa föreningsmöten ska vara ett årsmöte. Föreningens 

tillgångar ska då tillfalla ett eller flera projekt, som överensstämmer med föreningens 

ändamål enligt paragraf 2 ovan. 

 


