Stadgar för ideella föreningen
Uppsala Stadsmission
Antagna vid konstituerande föreningsmöte 2011-12-16.
Ändringar har skett 2012-06-11 och 2012-09-26 (§ 7) samt
2018-04-11 och 2018-05-17 (§§ 2,3,4,6,7,8,10 och 12)

§ 1 Ändamål
Uppsala Stadsmission är en ideell förening som har till ändamål att utifrån en kristen grundsyn främja
och bedriva social verksamhet för människor i utsatta livssituationer som exempelvis hemlöshet,
arbetslöshet, missbruk och sjukdom. Diakonalt stöd och omsorg ges till behövande i särskilt utsatta
grupper som ensamma och äldre samt till barn och ungdomars vård, fostran och utbildning.
§ 2 Medlemskap
Till medlem antas kristen församling, enskilda personer eller annan organisation som vill stödja Uppsala
Stadsmissions ändamål. Medlemskap beviljas av styrelsen. Styrelsen kan vägra medlemskap för den
vars medlemskap kan antas medföra skada för föreningen.
Medlem ska betala den årsavgift som fastställs av det ordinarie föreningsmötet.
Medlemskapet upphör efter skriftlig anmälan till styrelsen. Styrelsen kan utesluta medlem som inte
fullgör medlemskapets åtaganden eller vars kvarstående skulle innebära skada för verksamheten.
§ 3 Styrelse och ledning för verksamheten
Uppsala Stadsmissions verksamhet leds av en styrelse som svarar för Uppsala Stadsmissions
organisation och för förvaltningen av dess angelägenheter. Styrelsen arbetar utifrån en av årsmötet
fastställd arbetsordning.
Styrelsen ska bestå av sex ledamöter och en ordförande. Två ledamöter tillsätts av Diakonistiftelsen
Samariterhemmet och övriga av Uppsala Stadsmissions föreningsmöte på förslag av dess valberedning.
Direktorn vid Diakonistiftelsen Samariterhemmet eller den stiftelsen utser, är ordförande i styrelsen.
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare. Styrelsen är beslutför
när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Om föreningens direktor inte är vald ledamot i
styrelsen är hon/han ändå skyldig att, med yttrande- och förslagsrätt, närvara vid styrelsens
sammanträden.
Vid varje ordinarie föreningsmöte (årsmöte) väljs två av de av föreningsmötet utsedda ledamöterna för
en tid av två år.
Styrelsen har sitt säte i Uppsala.
Styrelsen utser föreningens direktor och övriga erforderliga befattningshavare, i den mån detta inte
delegerats i den ordning som framgår nedan.
Styrelsen meddelar föreskrifter för föreningens direktor och övriga nämnda befattningshavares
verksamhet.
Föreningens direktor, som ska vara medlem i Svenska kyrkan, leder den löpande förvaltningen av
föreningens angelägenheter enligt för tjänsten gällande befattningsbeskrivning och verkställer styrelsens
beslut.
Styrelsen tillsätter, om den så finner lämpligt, utskott med uppgift att handlägga vissa ärenden samt att
övervaka eller förvalta vissa grenar av föreningens verksamhet. Styrelsen kan till utskott eller direktor
delegera rätt att fatta beslut.
§ 4 Firmateckning
Styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe förordnar, företräder Uppsala Stadsmission och tecknar dess
firma.
§ 5 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 6 Revision
Styrelsens förvaltning ska granskas av en auktoriserad revisor utsedd av föreningsmötet.
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§ 7 Föreningsmöte
Uppsala Stadsmissions högsta beslutande organ är dess föreningsmöten, varav ett ska vara ordinarie
föreningsmöte (årsmöte).
Föreningen ska hålla ordinarie föreningsmöte (årsmöte) senast i juni månad på dag som styrelsen
bestämmer. Extra föreningsmöte ska hållas enligt § 9.
Medlemmarna ska kallas till ordinarie och extra föreningsmöte minst en månad i förväg. Vid
föreningsmöte har varje medlem som är enskild person en röst, varje församling eller annan
organisation har fem röster. Omröstning vid föreningsmöte sker öppet. Beslut fattas med enkel majoritet
om inte annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.
§ 8 Ordinarie föreningsmöte (årsmöte)
Vid ordinarie föreningsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av en justeringsman för mötet
6. Godkännande av kallelse till föreningsmötet
7. Godkännande av dagordning
8. Föredragning av verksamhetsberättelse
9. Framläggande av resultat- och balansräkning
10. Revisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
12. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen beträffande föregående räkenskapsår
13. Fastställande av arbetsordning för styrelsen
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av valberedning
16. Val av revisor
17. Beslut om fastställande av medlemsavgift
18. Behandling av förslag från medlem
19. Övriga frågor
Medlem får inkomma med förslag att behandlas vid ordinarie föreningsmöte. Sådant förslag ska vara
styrelsen tillhanda före mars månads utgång.
§ 9 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte hålls då styrelsen anser att det behövs eller då 10 procent av medlemmarna begär
det. Sådan begäran sker skriftligen och ska innehålla skälen för begäran. Vid extra föreningsmöte får
endast den fråga tas upp som motiverat till kallelse till föreningsmötet, om inte samtliga medlemmar
enhälligt beslutar annat.
§ 10 Valberedning
Val av styrelseledamöter och revisor som förrättas vid föreningsmöte, ska förberedas av en
valberedning.
§ 11 Stadgeändring
För ändring av stadgarna krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara
ordinarie årsmöte. Vid båda tillfällena ska beslutet fattas med minst två tredjedelars majoritet av
närvarande röstberättigade medlemmar.
§ 12 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens uppgående i annan förening, fusion, eller föreningens upphörande, likvidation,
fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte, efter förslag av
styrelsen. Förslag om fusion eller likvidation ska godkännas av minst två tredjedelar av vid styrelsemötet
närvarande styrelseledamöter. På föreningsmötena gäller två tredjedels majoritet.
Upplöses föreningen ska, sedan skulderna betalats, dess kvarvarande tillgångar tillfalla Diakonistiftelsen
Samariterhemmet för dess lokala sociala/diakonala verksamhet. Om stiftelsen inte bedriver sådan
verksamhet ska tillgångarna tillfalla annan organisation med likvärdig värdegrund som bedriver liknande
verksamhet.
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