NORMALSTADGAR FÖR LOKALAVDELNING I KRISS
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Antagna vid KRISS riksmöte 6-9 mars 2008.
§1 NAMN
Föreningens namn är Kristna Studentrörelsen i x (kommunens namn).
§2 RELATIONER
Föreningen är ansluten till Kristna studentrörelsen i Sverige (KRISS).
§3 MÅLSÄTTNING
Kristna Studentrörelsen i x har, i förvissningen om Kristi närvaro i mötet mellan människor, till uppgift att
bland studenter gestalta Kristus genom att aktualisera kristen tro och livsåskådning, skapa miljöer där en
personlig tro kan leva och utvecklas, uppmuntra till ansvarstagande i församling och samfund, verka för
Kristi Kyrkas synliga enhet och stimulera till ansvar i samhället.
§4 MEDLEMSKAP
Medlemskap kan erhållas av den som ställer sig bakom föreningens målsättning (§3) och erlägger fastställd
medlemsavgift.
§5 MEDLEMSAVGIFT
Medlem erlägger till rörelsen en årsavgift vars storlek fastställes av årsmötet. Medlem som under två år ej
erlagt avgift avföres ur medlemsförteckningen.
§6 ÅRSMÖTE
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Alla
föreningens medlemmar som erlagt medlemsavgift för innevarande år har närvaro-, yttrande-, yrkande samt
rösträtt. Beslut fattas med enkel majoritet, med undantag för frågor enligt § 11 och 12, och fattas med öppen
omröstning. Sluten omröstning vid val tillämpas om någon så begär. Vid val genom votering skall den anses
vald som erhållit mer än hälften av de angivna rösterna. Om vid omröstning inte tillräckligt antal erhållit
erforderlig röstövervikt skall vid förnyad omröstning den elimineras ur valet som har erhållit det lägsta
röstetalet.
Årsmötet är beslutsmässigt om skriftlig kallelse utgått till föreningens medlemmar senast en månad före
årsmötet.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda anmäla senast 14 dagar före årsmötet. Alla medlemmar
äger rätt att lämna motioner till årsmötet.
Föredragningslistan vid årsmötet skall uppta minst följande punkter:
1. Val av presidium
2. Val av justerare tillika rösträknare
3. Mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Justering av röstlängd
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Motioner
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Val av ordförande för ett år
13. Val av kassör för ett år

14. Val av ledamöter till styrelsen för ett år
15. Val av valberedning för ett år med en sammankallande
16. Val av revisor(er)
Frågor som ej tagits upp på föredragningslistan kan ej bli föremål för beslut.
§7 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte hålls efter kallelse från styrelsen på styrelsens eget initiativ eller om minst en fjärdedel av
medlemmarna skriftligen så begär. Sådant årsmöte skall hållas inom två månader och kan endast fatta beslut
i ärende som föranlett det extra årsmötet. Kallelse till extra årsmöte skall utgå senast en månad före detta.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan extra årsmöte äger rum.
§8 STYRELSEN
- Styrelsen väljs av årsmötet och är ansvarigt inför det
- Styrelsen består av ordförande, kassör samt minst en ordinarie ledamot och eventuellt suppleanter
- Styrelse som väljs vid årsmötet tillträder omedelbart
- Styrelsen är föreningens beredande och verkställande organ, samt äger mellan årsmötet att besluta i
löpande ärenden
- Styrelsen handhar föreningens ekonomiska förvaltning
- Styrelsen äger rätt att utse utskott och arbetsgrupper för att handha speciella verksamheter inom föreningen
- Styrelsen äger rätt att adjungera den de ﬁnner lämplig till sina sammanträden
Styrelsen är beslutsmässig när ﬂer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal gäller lottning.
§9 FIRMA
Föreningen har sitt säte på den plats styrelsen beslutar och dess ﬁrma tecknas av den eller de personer som
styrelsen utser. Styrelsen är solidariskt ansvarig för föreningens medel.
§10 VERKSAMHETSÅR
Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår. Räkenskaperna ska årligen avslutas och framläggas för
revisor, vars berättelse avges vid årsmötet.
§11 STADGEÄNDRING
För ändring av § 1-11 i dessa stadgar fordras antingen minst tre fjärdedelars majoritet vid ordinarie årsmöte
eller samstämmiga beslut med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten,
varav minst ett skall vara ordinarie, och mellan besluten skall minst en månad ha förﬂutit. Förslag till
stadgeändring skall utsändas till medlemmarna tillsammans med förslag till föredragningslista.
§12 UPPLÖSNING
Upplösning av föreningen sker genom beslut med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande
ordinarie årsmöten. Sådant beslut är ogiltigt om vid endera mötet minst tio närvarande medlemmar önskar
upprätthålla föreningen.
Vid beslut om upplösning skall föreningens tillgångar, sedan skulder betalats, tillfalla Kristna
studentrörelsen i Sverige (KRISS). Om denna förening upphört att existera skall tillgångarna tillfalla World
Student Christian Federation (WSCF).

