
Stadgar för föreningen 50 öre 
 
Dessa stadgar antogs vid årsmöte 2008-02-09 
 
 

1 Namn  
Föreningens namn är 50 öre, och föreningen har sitt säte i Upplands Väsby.  

2 Ändamål 
Föreningen, som är en ideell, har till ändamål  
• Att stödja verksamhet vars syfte är att tillgodose barns och ungdomars bästa, deras rätt till 

liv, utveckling och delaktighet i enlighet med rättigheterna i FN:s konvention om barnets 
rättigheter.  

• Att bidra till att sprida kunskap och erfarenheter från verksamhet som bedrivs i syfte att 
tillgodose barns och ungdomars bästa, deras rätt till liv, utveckling och delaktighet i 
enlighet med rättigheterna i FN:s konvention om barnets rättigheter. 

3 Styrning 
Föreningens styrande organ består av årsmöte, styrelse och interna revisorer. 

4 Medlemskap  
Medlemskap i 50 öre kan beviljas den som stödjer föreningens ändamål.  

5 Årsmöte 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Varje medlem har en röst. 
 
Årsmöte hålls årligen före den 31 mars. 
 
Kallelse till årsmöte skall ske senast åtta veckor i förväg. Styrelsens verksamhets- och 
förvaltningsberättelse skall skickas ut senast tre veckor i förväg. 
 
Motion från medlem som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sex 
veckor innan årsmötet och skickas ut till alla medlemmar med styrelsens yttrande tillsammans 
med årsmöteshandlingarna, det vill säga senast tre veckor innan årsmötet. 
 
Omröstning i föreningens beslutande organ sker öppet, via handuppräckning eller 
acklamation. Vid personval ska sluten omröstning ske om en medlem begär det. 
 
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 
 
1. Upprättande av röstlängd 
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare  
3. Val av två justeringspersoner/rösträknare 
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande  
5. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 
6. Revisorernas berättelse 
7. Fråga om balans- och resultaträkningens fastställande samt styrelsens förslag till   
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    resultatdisposition 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
9. Beslut om medlemsavgift för det kommande året 
10. Beslut om övergripande verksamhetsplan för verksamhetsåret 
11. Val av ordförande och fyra ledamöter i styrelsen för en tid av två respektive ett år 
12. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år 
13. Val av valberedning bestående av tre ledamöter, varav en utses till sammankallande 
14. Behandling av i stadgeenlig tid inkomna motioner 
15. Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjuts till årsmötet 
 

6 Extra årsmöte 
För behandling av vissa ärenden kan extra föreningsstämma hållas då styrelsen finner det 
nödvändigt eller minst hälften av medlemmarna så begär. 
 
Över ärende som skall behandlas vid extra årsmöte skall styrelsen avge yttrande. 
 
Kallelse till extra årsmöte skall ske senast två veckor i förväg med angivande av det ärende 
som föranlett årsmötets sammankallande. 
 

7 Styrelsen 
Mellan föreningens årsmöten handhas föreningens angelägenheter av en styrelse som består 
av fem ledamöter. Ordförande är en av ledamöterna. 
 
Valbar till styrelsen är en fysisk person som är medlem.  
 
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i styrelsen 
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande företräder utom vid 
val, då lotten fäller utslag. 
 
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras över fattade beslut. 
 

8 Firmateckning  
Styrelsen fastställer hur teckning av föreningens firma sker. 
 

9 Räkenskaper och revision 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. 
Styrelsens årsredovisning skall senast den 15 februari överlämnas till föreningens revisorer. 
 

10 Stadgeändring 
Beslut om ändring av dessa stadgar måste fattas av två på varandra följande årsmöten, varav 
minst ett ordinarie, och är giltigt om det vid vardera stämman biträds av minst två tredjedelar 
av de röstberättigade medlemmarna. Minst tre månader ska förflyta mellan de båda 
stämmorna. 
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11 Upplösning av föreningen 
För att fråga om upplösning av föreningen ska kunna behandlas vid årsmöte ska ärendet 
finnas upptaget på den föredragningslista som åtföljt kallelsen till årsmötet. 
 
Giltigt beslut om upplösning ska fattas i enlighet med punkt 10. 
 
Om beslut fattas om föreningens upplösning skall föreningens då befintliga tillgångar anslås 
till sådant ändamål enligt punkt 2 som årsmötet bestämmer, eller tillfalla organisationer utan 
vinstsyfte som bedriver utvecklingsprojekt i utvecklingsländer. 

 


