
Stadgar för Centrumkyrkans Ungdom, Farsta 
 
NAMN 
§ 1. Föreningens namn är Centrumkyrkans Ungdom, nedan kallad CU. 
 
MÅL 
§ 2. CU är ett organ för kristet ungdomsarbete, engagemang och ansvarstagande i medmänskliga 
frågor och fostran av ungdomar till ett självständigt och ansvarstagande liv. En konsekvens härav är att 
i all verksamhet erbjuda en drogfri miljö. 
 
ANSLUTNING 
§ 3. CU samarbetar med Centrumkyrkans församling i Farsta (CK) och är ansluten till Svenska 
Baptisternas Ungdomsförbund (SBUF). SBUF:s  riksorganisation har all sin verksamhet gemensamt 
med Metodistkyrkans Ungdomsförbund (MKU) och Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) i 
federationen equmenia. Genom tillhörighet i SBUF är föreningen samtidigt tillhörig equmenia. 
 
MEDLEMSKAP 
§ 4. Föreningen utgörs av dem som är anslutna till någon av föreningens barn- eller ungdomsgrupper, 
dess ledare eller anställda. För att en person ska räknas som medlem i föreningen ska denne antingen: 
1. Ha betalat den medlemsavgift som fastställts på föreningens årsmöte, eller 
2. Han ansökt skriftligen om medlemskap i föreningen. 
 
ÅRSMÖTET 
§ 5. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet hålls innan februari månads utgång 
och kallelsen skall vara varje enskild medlem tillhanda minst fyra veckor före årsmötet. Motioner skall 
vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingarna skall vara 
medlemmarna tillhanda senast en vecka före årsmötet. 
 
Samtliga medlemmar har rösträtt och motionsrätt. Samtliga medlemmar är valbara till 
förtroendeuppdrag. Årsmötets beslut fattas genom omröstning med enkel majoritet, utom i frågor 
varom särskilt stadgas i § 11 och § 12. 
 
Följande ärenden skall behandlas av årsmötet: 
 

1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet 
2. Val av protokollsjusterare och rösträknare 
3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 
4. Verksamhetsberättelse 
5. Redovisning av resultat- och balansräkning 
6. Revisionsberättelse 
7. Beslut om ansvarsfrihet 
8. Fastställande av medlemsavgift 
9. Fastställande av budget för innevarande år 
10. Val av CU:s ordförande, kassör samt övriga styrelseledamöter 
11. Val av två revisorer och revisorssuppleanter 
12. Val av övriga funktionärer 
13. Val av valberedning för kommande år 
14. Val av scoutkårens ordförande 
15. Val av representanter till de organisationers årsmöten till vilka vi är anslutna 
16. Behandling av till årsmötet inkomna motioner 
17. Övriga frågor 

 
Kopia på verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse skall överlämnas 
till CK. 
 



VALBEREDNING 
§ 5b. Valberedningen utses av årsmötet. Den skall bestå av minst två medlemmar. Dess uppgifter är att 

• i god tid före årsmötet kontakta styrelseledamöterna och tillfråga dem hur de ställer sig till 
omval, 

• vid behov tillfråga nya kandidater till styrelsen så att kraven på styrelsens sammansättning 
enligt § 8 uppfylls, 

• för årsmötet föreslå årsmötespresidium, 
• för årsmötet föreslå tillfrågade kandidater för inval i styrelsen, 
• för årsmötet föreslå föreningsrevisorer och revisorsuppleanter, 
• för årsmötet föreslå valberedning, samt 
• för årsmötet föreslå scoutkårens ordförande. 

 
FÖRENINGSMÖTE 
§ 6. Föreningsmöte hålles på kallelse från styrelsen. Föreningsmöte skall hållas om styrelsen eller 
någon av ungdomsgrupperna begär det, eller om minst tio medlemmar önskar det. Kallelse till 
föreningsmöte meddelas senast två veckor före mötet och på ett sådant sätt att medlemmarna får 
kännedom om det. Ärende skall anges i kallelsen. 
 
VERKSAMHETSÅR 
§ 7. CU:s verksamhets- och räkenskapsår löper 1 januari – 31 december. 
 
STYRELSE 
§ 8. Styrelsen består av minst fem och högst nio ordinarie ledamöter samt två suppleanter. I styrelsen 
bör det ingå representanter för olika verksamhetsgrupper. CK har rätt att utse en representant med 
förslags- och yttranderätt. Av CK anställd person med huvudansvar för ungdomsverksamheten har rätt 
att delta, yttra sig och framställa förslag vid styrelsens sammanträden. För att styrelsen ska vara 
beslutsmässig vid sina sammanträden krävs att minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. 
Styrelsens beslut fattas genom omröstning med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande 
utslagsröst. 
 
Ordförande, kassör, övriga ledamöter samt suppleanter väljs av årsmötet, för ett år i sänder, på förslag 
av valberedningen till det antal som årsmötet bestämmer. Fyllnadsval till styrelsen kan ske under CU:s 
verksamhetsår av ett föreningsmöte. 
 
STYRELSENS UPPGIFTER 
§ 9. Styrelsen skall verkställa årsmötets beslut, leda, samordna och utveckla verksamheten, handha 
den ekonomiska förvaltningen samt bevaka CU:s intressen. 
 
FIRMATECKNING 
§ 10. Föreningens firma tecknas var för sig eller två i förening av de som styrelsen utser. 
Firmatecknaren måste vara myndig. 
 
STADGEÄNDRING 
§ 11. Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av två särskilt utlysta föreningsmöten, varav det 
ena utgör ett årsmöte. De båda föreningsmötena skall hållas med ett tidsintervall på minst 2 månader. 
För att beslutet skall vara giltigt krävs att minst 2/3 av de närvarande medlemmarna bifaller förslaget. 
 
UPPLÖSNING 
§ 12. Beslut om upplösning av föreningen skall ske på samma sätt som beslut om stadgeändring. Om 
föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla Centrumkyrkans församling. 
 
Dessa stadgar är antagna i första läsningen den 20 februari 2003 och slutgiltigt den 18 maj 2003. 
Reviderade (§ 4) efter beslut vid årsmöte 17 februari 2006 och föreningsmöte 21 maj 2006. 
Reviderade (§3, 8, 10) efter föreningsmöte 13 december 2009 och årsmöte 19 februari 2010. 


