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Föreningens namn är Ungdomsjouren Bellis. 
 

Föreningens sittsäte är Österåker. 

Ungdomsjouren Bellis är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden 
organisation som har i uppdrag att bidra med stöd, lyssna och peppa ungdomar. 
Detta sker främst genom vår chatt men även genom ett utåtriktat arbete. 
Föreningen är feministisk och normkritisk och arbetar för ett jämställt samhälle.  
 

Föreningen är öppen för personer som är över 18 år och instämmer i 
föreningens stadgar, värdegrund och föreningens syfte enligt §3. Medlemsavgift 
på 100 kr betalas årligen. Föreningen erbjuder två sorters medlemskap:  
 

• Ett stödmedlemskap för de personer som godkänner föreningens stadgar 
och värdegrund, samt betalar medlemsavgift.  

• Ett aktivt medlemskap för de personer som godkänner föreningens 
stadgar och värdegrund, samt deltar aktivt i föreningens verksamhet och 
betalar medlemsavgift. Aktiva medlemmar måste godkännas av styrelsen 
innan de kan arbeta inom ramen för föreningens verksamhet. 

 

Medlem har rätt att när som helst efter skriftligt meddelande till styrelsen utträda ur 
förbundet.  

• Medlem som enligt § 4 inte erlagt medlemsavgift det aktuella medlemsåret och 
som efter en skriftlig påminnelse inte betalat, ska anses ha utträtt ur förbundet.  

 
 

En medlem som bryter mot föreningens stadgar, skadar eller motarbetar 
föreningens värdegrund och verksamhet kan uteslutas. För att uteslutning av en 
aktiv medlem ska kunna ske måste en kvalificerad majoritet (minst 2⁄3 av 
röstlängden) godkänna uteslutningen vid ett årsmöte. Styrelsen har rätt att fatta 
ett tillfälligt beslut om uteslutning i avvaktan på årsmötets beslut i det fall 
styrelsen finner det nödvändigt. För en stödmedlem har styrelsen rätt att, på 
egen hand, fatta beslut om permanent uteslutning 
 



Senast reviderade 23/2 2019 

 
 

 
Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av två ordförande, samt minst två 
ordinarie ledamöter. Styrelsen ska endast bestå av personer som uppfyller 
något av kraven för medlemskap. Mandatperioden för ordinarie 
styrelsemedlemmar är två år. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. 
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. 
 
Mellan årsmöten är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för 
föreningens angelägenheter. Styrelsen ska, inom ramen för dessa stadgar: 

• svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata 
medlemmarnas intressen.  

• Tillse att föreningen följer gällande lagar och bindande regler 
• Verkställa av årsmötet fattade beslut 
• Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 
• Tillställa revisorerna räkenskaper, styrelseprotokoll m.m. enligt §11 
• Förbereda och kalla till årsmöte på stadgeenligt vis. 

 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Personer som uppfyller 
kraven för medlemskap har rösträtt. Styrelsen ska skriftligen kalla föreningens 
medlemmar till årsmötet minst 14 dagar innan årsmötet infaller. Motioner ska 
vara styrelsen tillhanda senast åtta veckor innan årsmötet infaller. Årsmötet 
hålls i december och gäller kommande år. Ställs mötet in på grund av för låg 
närvaro ska ett nytt årsmöte utlysas inom två veckor. Mötet anses beslutande 
när enkel majoritet av medlemmarna är närvarande.  
Följande punkter behandlas under årsmötet:  
1. Godkännande av dagordning  
2. Fastställande av röstlängd för mötet  
3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet  
4. Val av justerare tillika rösträknare 
5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande  
6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse  
7. Behandling av ekonomisk berättelse  
8. Behandling av revisorernas berättelse  
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
10. Fastställande av årsavgift för kommande år  
11. Behandling av inkomna motioner  
12. Val av ordförande två år  
13. Val av kassör två år  
14. Val av styrelseledamöter två år 
15. Val av en revisor två år  
17. Val av minst två ledamöter på två år till valberedningen, varav en 
sammankallande. 
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Extra årsmöte kan utlysas i det fall styrelsen anser det erforderligt, på begäran 
av en revisor eller av enskilda medlemmar och styrelsemedlemmar. För att ett 
extra årsmöte ska komma till stånd på enskild persons begäran krävs att en 
tiondel av föreningens aktiva medlemmar ställer sig bakom denna begäran som 
ska vara skriftlig och ange varför det extra årsmötet begärts. När begäran om  
extra årsmötet kommit styrelsen tillhanda ska kallelse till detta utgå inom två 
veckor och årsmötet ska hållas senast fyra veckor efter att begäran om extra  
årsmöte har kommit styrelsen till handa. Endast frågor som utlysts i kallelsen 
kan behandlas under ett extra årsmöte. 

  
Ändring av stadgar görs av årsmötet och fattas med kvalificerad majoritet samt 
ska beslutas om vid två, på varandra följande, årsmöten innan de kan anses 
verksamma. 
 

 

Föreningens firmatecknare beslutas inom styrelsen. 
 

Valberedningen ska bestå av minst två ledamöter, varav en sammankallande. 
Valberedningen väljs på årsmötet. Valberedningens uppgift är att föreslå  
om- eller nyval av ordförande, kassör, styrelseledamöter, suppleanter och 
revisorer. Det är årsmötet som beslutar vem som ska ingå i styrelsen och vilken 
post dessa personer ska tilldelas.  
 

Föreningens förvaltning och räkenskaper ska granskas av två revisorer, en 
intern och en extern. I sin granskning ska revisorerna även ta i beaktande 
huruvida styrelsen uppfyller sitt uppdrag i stort och hur väl deras arbete 
stämmer överens med föreningens syfte och målsättningar. Den interna 
revisorn väljs på årsmötet, den externa revisorn är en auktoriserad revisor.   
 

Föreningens finansiella resurser och andra tillgångar är ett medel, och inte ett 
mål, för att förverkliga föreningens uppdrag och målsättningar. Allt överskott 
från föreningens verksamhet ska oavkortat återinvesteras i verksamheten. 
Föreningen ska tillämpa öppenhet gällande exempelvis verksamhetens ekonomi, 
anställningsvillkor för anställda och styrelsearvoden.  
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För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande 
årsmöten, varav ett ska vara ordinarie. Beslut om upplösning kräver kvalificerad 
majoritet vid röstning. Vid upplösning skall föreningens eventuellt kvarvarande 
tillgångar tillfalla en organisation som verkar i samma syfte. 
 


