Antagna vid årsmötet den 24 april 2013

Stadgar för Västerås stadsmission
1) Ändamål
Västerås stadsmission är en ideell förening som har som ändamål att, utifrån den
kristna grundtanken om varje människas värdighet, bedriva social verksamhet för
människor i hemlöshet, missbruk och kriminalitet, för människor i behov av
sysselsättning samt för utsatta barn och ungdomar. En helhetssyn på varje människa
skall vara vägledande.
Västerås stadsmission har också som ändamål att driva opinion i frågor som rör dessa
verksamheter.
2) Medlemskap
a. Medlem i Västerås stadsmission är organisation som är villig att arbeta för Västerås
stadsmissions ändamål och som betalar fastställd medlemsavgift.
3) Organisation
a. Västerås Stadsmissions högsta beslutande organ är årsmötet.
b. Till årsmöte utser varje medlem ombud. Medlemmar utser ett ombud räknat från varje
påbörjat femtusental av sina medlemmar. Representationstalet grundar sig på antalet
medlemmar den 31/12 föregående år.
c. Namn på valda ombud och ersättare meddelas Västerås stadsmission senast en månad
efter förrättat val.
d. Västerås stadsmissions verksamhets- och räkenskapsår följer kalenderår.

4) Årsmöte
a. Medlemmarna sammanträder till årsmöte varje år före april månads utgång. Kallelse
till årsmötet skall ske minst en månad före årsmötet.
b. Medlemmarna har rätt att lämna in motioner till årsmötet. Motionerna skall vara
inlämnade senast tre veckor före årsmötet.
c. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten.
d. Vid årsmötet fattas inte beslut i andra ärenden än dem som upptagits på
föredragningslistan.
e. Under mötet väckta förslag och frågor kan tas upp till diskussion, om mötet så
beslutar. I sådant väckt ärende eller fråga får dock inte fattas beslut.
f. Årsmötet beslutar i medlemskapsfrågor.
g. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
i. Årsmötets öppnande
ii. Fastställande av röstlängd
iii. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.

Val av två protokollsjusterare och rösträknare
Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Godkännande av dagordningen
Framläggande av årsredovisningen
Revisionsberättelsen
Fastställande av resultatredovisningen
Ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om visioner/långsiktiga inriktningsmål
Information om verksamheten
Beslut om medlemsavgift
Inlämnade motioner
Val av styrelsens ordförande
Val av övriga styrelseledamöter
Val av revisorer, varav en auktoriserad.
1. Arvodering kan ske enligt räkning.
xviii. Val av valberedning
xix. Övrigt
xx. Avslutning
h. Mandatperioden för styrelseledamöter är två år, mandatperioden för ordförande och
revisorer är ett år.
5) Extra årsmöte
a. Extra årsmöte ska hållas när styrelsen så beslutat eller när revisor eller minst hälften
av medlemmarna begärt det. Extra årsmötet behandlar endast de ärenden som angetts i
kallelsen.
6) Styrelsen
a. Västerås stadsmissions verksamhet leds av en styrelse som består av minst sju
ordinarie ledamöter.
b. Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning och organisation.
c. Styrelsen ansvarar dessutom för verkställande av årsmötets beslut.
d. Till styrelsen adjungeras en representant med yttranderätt för de anställda.
e. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst fyra av styrelsens
medlemmar begär detta.
f. Styrelsen är beslutsmässig, då minst fem ledamöter är närvarande och deltar i
besluten. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
7) Stadgeändring
a. Dessa stadgar kan ändras av årsmötet. Beslut om stadgeändring skall fattas vid två på
varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie.
8) Föreningens upphörande
a. Föreningen kan upplösas av årsmötet. Beslut ska fattas vid två på varandra följande
årsmöten, varav ett ska vara ordinarie. Mellan årsmötena ska ha förflutit en tid av
minst en månad. Har beslut om upplösning fattats ska likvidator utses och föreningens
tillgångar realiseras i den omfattning som krävs för att föreningens skulder ska kunna

betalas. Eventuellt överskott ska tillfalla annan ideell förening eller stiftelse med
likartat ändamål som Västerås stadsmission.

