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1§
Namn och anslutning
Bromma KFUK-KFUM är en ideell förening som tillhör KFUK-KFUM Sverige och är genom detta
ansluten till KFUKs Världsförbund och KFUMs Världsförbund. Föreningen får även benämnas Bromma
KFUM.
2§
Allmänna bestämmelser
För föreningen gäller utöver dessa stadgar vad som anges för förening i KFUK-KFUM Sveriges stadgar
samt vad som följer av anslutning till regionalt förbund.
3§
Grundval och målsättning
 Föreningens uppgift är att på kristen grund bedriva barn- och ungdomsverksamhet i överensstämmelse

med KFUK-KFUM Sveriges målsättning och grundval.

4§
Medlemskap
Föreningen består av medlemmar som är fysiska personer. För medlemskap gäller att den som vill bli
medlem själv gjort ett aktivt ställningstagande att bli medlem efter att ha informerats om föreningens
målsättning och syfte och förklarat sig villig att respektera detta och i övrigt följa vad som enligt dessa
stadgar gäller samt betalat fastställd medlemsavgift alternativt aktivt ansökt om medlemskap. Föreningens
styrelse beslutar om medlemskap. Medlemskapet i föreningen gäller från och med att styrelsen eller den
eller de personer styrelsen uppdragit detta till beslutat om medlemskapet.
Den som är medlem i en sektion blir samtidigt medlem i föreningen om förutsättningarna i första stycket
är uppfyllda. Medlemskapet gäller i det fallet från och med att föreningens styrelse eller den eller de
personer styrelsen uppdragit att besluta om medlemskap fått uppgift om medlemsansökningen och därefter
beslutat på det sätt som anges i första stycket.
Medlemsavgifter fastställs på ordinarie föreningsstämma.
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen eller föreningens
kansli. Medlemskapet upphör när anmälan kommit in. Medlem är skyldig erlägga till betalning förfallna
avgifter även om medlem anmält sitt utträde ur föreningen.
En medlem som inte uppfyller sina skyldigheter mot föreningen kan uteslutas av styrelsen. För beslutet
krävs att minst 2/3-delar av de närvarande ledamöterna biträder förslaget.
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Ordinarie föreningsstämma eller, efter ordinarie föreningsstämmas beslut, styrelsen får för sektion meddela
andra bestämmelser än de som anges i tredje – femte styckena.
5§
Organisation och ledning
Föreningens beslutande organ är den ordinarie föreningsstämman, extra föreningsstämma och styrelsen
samt annat organ enligt föreningsstämmans beslut. Om styrelsens rätt att överlåta sin beslutanderätt på
annat organ stadgas i § 8.
Föreningsstämman beslutar om inrättande eller upplösning av en sektion eller om väsentlig förändring av
en sektion verksamhet. Styrelsen får i brådskande fall besluta i föreningsstämmans ställe. Sådana beslut
skall redovisas vid nästkommande föreningsstämma.
I 12 § finns bestämmelser om beslut inom en sektion.
Föreningen får driva näringsverksamhet i ett eller flera helägda eller delägda dotteraktiebolag. En sådan
verksamhet ska ligga inom ramen för KFUK-KFUMs värdegrund. Inom den ramen beslutar föreningens
styrelse om bildande eller avveckling av sådan bolagiserad verksamhet eller om en väsentligt ändrad
inriktning av verksamheten.
Om föreningen driver näringsverksamhet i ett dotteraktiebolag är det föreningens styrelse som i övrigt
beslutar i de löpande frågor som detta aktualiserar samt utser vem eller vilka som ska företräda föreningen
vid bolagsstämman och förbereder val av ledamöter i bolagets styrelse.
6§
Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls varje år före april månads utgång. Kallelse utfärdas av styrelsen och skall
anslås på avsedd plats i föreningslokalen samt meddelas i föreningens informationsorgan eller på annat
likvärdigt sätt senast åtta veckor före stämman. Förslag från medlem att behandlas vid föreningsstämman
skall vara skriftligt och styrelsen tillhanda senast fem veckor före stämman. Styrelsen skall för
medlemmarna hålla tillgängligt föredragningslista, inkomna förslag att behandlas vid föreningsstämman
jämte styrelsens utlåtande över dessa och valberedningens förslag samt i övrigt erforderliga handlingar
senast två veckor före stämman. Rösträtt vid föreningsstämma tillkommer medlem som erlagt fastställd
avgift alternativt aktivt ansökt om medlemskap. Röstning med fullmakt är ej tillåten. Närvaro- och
yttranderätt i övrigt tillkommer de personer föreningsstämman beslutar. Val sker med slutna sedlar om en
röstberättigad begär det. Vid lika röstetal skiljer lotten.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötets ordförande jämte övriga mötesfunktionärer
3. Fastställande av föredragningslista
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för sistlidna verksamhetsår
6. Behandling av revisorernas berättelse för sistlidna verksamhetsår
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för sistlidna verksamhetsårs förvaltning
8. Val av ordförande för en tid av ett år och styrelseledamöter för en tid av två år enligt 8 § varvid
skall tillses att om möjligt valet avser hälften av ledamöterna.
9. Val av två revisorer jämte två ersättare för dessa för tiden till dess nästa föreningsstämma hållits.
10. Val av tre ledamöter, varav en ordförande i valberedning i enlighet med 11 §.
11. Fastställande av riktlinjer för verksamhet och ekonomi för innevarande verksamhetsår
12. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
13. Behandling av från styrelsen eller revisorerna till stämman överlämnade förslag
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14.
15.
16.
17.

Behandling av förslag från föreningens medlemmar, inkomna inom föreskriven tid
Behandling av ärenden som KFUM Sverige överlämnat.
Övriga frågor som mötet beslutar uppta till behandling och som inte får föras till beslut.
Mötets avslutande
7§
Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller någon av föreningens revisorer finner skäl därtill eller då
minst 20 medlemmar skriftligen begärt detta med angivande av orsak.
Kallelse med ärendelista utfärdas av styrelsen och skall anslås på avsedd plats i föreningslokalen samt
meddelas på lämpligt sätt senast två veckor före stämman. Vid denna får beslut fattas endast i sådana
ärenden som upptagits på utsänd föredragningslista. Styrelsen skall, om möjligt är, för medlemmarna hålla
tillgängligt erforderliga handlingar senast två veckor före stämman.
8§
Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm. Den är utsedd av och ansvarig
inför föreningsstämman. Styrelsen åligger att verkställa föreningsstämmans beslut samt i övrigt leda
föreningens verksamhet i enlighet med dess stadgar.
Styrelsen består av ordförande vald på ett år och högst 8 och minst 6 ledamöter, valda för 2 år. Om en
styrelseledamot avgår under den tid för vilken ledamoten är vald sker fyllnadsval för den resterande tiden.
Ledamot ska förklara sig redo att verka för föreningens och KFUM Sveriges målsättning.
Styrelsen fördelar inom sig arbetet och är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Beslut fattas med enkel röstövervikt och vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
För att handlägga viss fråga eller vissa slags frågor äger styrelsen tillsätta kommitté, utskott eller liknande
organ. Detta handlar inom ramen för styrelsens direktiv.
Styrelsen får förvärva, avyttra, inteckna och belåna fast egendom och tomträtt samt annan lös egendom.
9§
Räkenskaper mm.
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår. Räkenskaperna skall föras enligt god redovisningssed. I
den utsträckning föreningen är bokföringsskyldig enligt bestämmelserna i bokföringslagen tillämpas
bestämmelserna i den lagen.
Styrelsen får besluta att dela upp bokföringen för varje enskild verksamhet i enlighet med bestämmelserna i
bokföringslagen. Särskilda bestämmelser om bokföringen i det fallet finns i 12 §.
Senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisorerna överlämna
förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt förslag till resultatdisposition. Tredje stycket
tillämpas för verksamhet som regleras enligt 12 § om föreningsstämman eller styrelsen särskilt beslutat det.
10 §
Revisorer
Räkenskaperna och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer med var sin personliga suppleant som
föreningsstämman utser. Minst en av revisorerna och dennes suppleant skall ha den insikt i och erfarenhet
av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av föreningens
verksamhet fordras för att fullgöra arbetet.
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Revisionen skall utföras enligt god revisionssed. Revisorerna skall senast två veckor före ordinarie
föreningsstämma till styrelsen överlämna en till föreningsstämman ställd skriftlig berättelse över sin
granskning av räkenskaper och förvaltning under det närmast föregående verksamhetsåret.
Styrelsen får efter samråd med valberedningen ta fram underlag till förslag till val av revisorer.
Särskilda bestämmelser gäller för en sektions revisorer.
11 §
Valberedning
Vid ordinarie föreningsstämma utses en valberedning med ordförande och ytterligare 2 ledamöter.
För förslag till val av revisorer får samråd ske med styrelsen enligt 10 § tredje stycket.
Valberedningen åligger att till nästkommande ordinarie föreningsstämma avge förslag till de val som då
skall ske.
12 §
Sektioner
Föreningens verksamhet inom olika områden såsom idrott, scouting osv. bedrivs huvudsakligen genom
sektioner. En sektion inrättas för en bestämd verksamhet eller uppgift. Sektionen får fatta de beslut som är
förenade med verksamheten. Bestämmelser om inrättande och upplösning av och om väsentlig förändring
av en sektions verksamhet finns i 5 §.
En sektion skall ha en styrelse som sektionens medlemmar väljer på ett varje år hållet årsmöte. En sektion
skall ha stadgar eller arbetsordning som är godkända av föreningens styrelse. Stadgarna eller
arbetsordningen skall i tillämpliga delar utformas i överensstämmelse med 5 – 8 §§ föreningens stadgar. I
stadgarna eller arbetsordning skall anges vad som gäller för bokföring och revision samt, om en sektion
skall ha egna revisorer, vilka krav som skall ställas på dessa. I stadgarna eller arbetsordningen skall finnas
bestämmelser om firmateckning.
Medlemskap i en sektion innebär samtidigt medlemskap i föreningen (se 4 §). I sektionens stadgar eller
arbetsordning skall anges vilka krav som ställs på medlemskap.
En sektion får fastställa egna avgifter. Dessa får inte utan föreningens styrelses medgivande understiga den
medlemsavgift som föreningsstämman beslutat.
En sektions bokföring skall föras enligt de bestämmelser som föreningens styrelse meddelar och vad som
följer av bokföringslagen. En sektions räkenskaper skall så snart det kan ske hållas tillgängliga när det
begärs av föreningens styrelse eller någon av föreningens revisorer.
En sektion får i den utsträckning styrelsen bestämmer det besluta om anslutning m.m. till KFUM Sverige
och där uppträda som egen förening. Detsamma gäller anslutning till motsvarande förbund hos någon
annan organisation.
En sektion får hänskjuta styrelsens beslut enligt denna paragraf till föreningsstämman för slutligt
avgörande.
13 §
Upplösning
Innan beslut fattas om föreningens upplösning eller dess uppgående i annan förening skall skriftlig
underrättelse ske till KFUK-KFUMs regionala förbund i så god tid, att åtgärder om möjligt kan vidtagas
för verksamhetens fortsatta bedrivande.
Om föreningen skall upplösas fordras beslut därom vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav
minst den ena ordinarie. Mellan stämmorna måste förflyta minst sex månader och beslut fattas med 3/4dels majoritet. Vid beräkningen av röstetalen räknas inte med blanka eller ogiltiga röster. Vid föreningens
upplösning skall dess tillgångar överlämnas till regionala förbundet KFUM Stockholm Gotland att förvaltas
till förmån för ny KFUK-KFUM verksamhet i Västerort inom Stockholm med angränsande kommuner.
Har inom 10 år ingen sådan verksamhet upptagits tillfaller nämnda tillgångar Regionen. Dock skall
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behållning av medel, som genom donation eller gåva tillförts föreningen, så långt möjligt användas för
ändamål donator eller givare bestämt.
14 §
Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras beslut därom vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav
minst den ena ordinarie. Mellan stämmorna måste förflyta minst sex månader och beslut fattas med 2/3dels majoritet. Vid beräkningen av röstetalen räknas inte med blanka eller ogiltiga röster.
Vid dessa stadgars ikraftträdande finns enligt tidigare beslut följande sektioner:

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll, Scoutkåren KFUK-KFUM Bromma, Vinsta/Hjulsta Scoutkår KFUK-KFUM

Antagna på ordinarie föreningsstämma 2015-05-06
Antagna vid ordinarie föreningsstämma 2018-04-18
Information:
Föreningen har bildats genom ett samgående mellan Bromma KFUK och Bromma KFUM 1986, och därvid
övertagit dessa föreningars verksamhet jämte tillgångar, skulder och förpliktelser i övrigt.

