
Centrumkyrkans Ungdom – förslag till nya stadgar från CU-styrelsen  
 
Bakgrund: 
 
I och med att Equmenia går från att vara en federation till att bli en riksorganisation behöver 
föreningarna göra förändringar i sina stadgar. CU-styrelsen har tidigare presenterat ett förslag till nya 
stadgar som bygger på både CU:s gamla och Equmenias normalstadgar för förening. Detta förslag 
reviderades i vissa paragrafer på medlemsmötet den 15 december 2013 och läggs fram som ett förslag 
till årsmötet. Under tiden har styrelsen varit i kontakt med Equmenia som menar att de kommer att få 
svårt att godkänna de stadgar som medlemsmötet beslutade. Därför har styrelsen nu ytterligare ett 
förslag, som tagits fram i samråd med Equmenia, och som vi nu lägger fram för årsmötet. Om detta 
förslag antas, kommer det att behöva antas en gång till, på ett medlemsmöte minst 2 månader efter 
årsmötet.  
 
De paragrafer som skiljer sig från medlemsmötets förslag är nr 2, 4 och 14.  
 
Styrelsen för Centrumkyrkans Ungdom 
 
 
Förslag till nya Stadgar för Centrumkyrkans Ungdom i Farsta  
 
§1. Föreningens namn 
Föreningens namn är Centrumkyrkans Ungdom – en del av Equmenia. Nedan kallad CU. 
 
§2. Föreningens ändamål 
CU	  är	  ett	  organ	  för	  kristet	  ungdomsarbete,	  engagemang	  och	  ansvarstagande	  i	  medmänskliga	  
frågor	  och	  fostran	  av	  ungdomar	  till	  ett	  självständigt	  och	  ansvarstagande	  liv.	  	  CU	  vill	  uppmuntra	  
till	  en	  trygg	  självbild	  och	  personlig	  tro	  där	  vi	  visar	  respekt	  för	  varandra.	  En	  konsekvens	  härav	  är	  
att	  i	  all	  verksamhet	  erbjuda	  en	  drogfri	  miljö.	  
 
§3. Förening och församling i ömsesidigt arbete 
Centrumkyrkans ungdom är en fristående juridisk organisation vilken samarbetar med 
Centrumkyrkans församling. Församlingen har ett andligt ansvar för barn- och ungdomsarbetet och 
bär dess ledare och funktionärer i bön och omsorg. CU:s styrelse ansvarar för att hålla församlingen 
underrättad om verksamhetens utveckling. 
 
§4. Tillhörighet 
Föreningen är ansluten till Equmenia och dess region Stockholm. Equmenia är ett kristet 
ungdomsförbund som genom en mångfald av arbetssätt och uttryck vill 

- föra evanglium om Jesus Kristus till barn och unga människor. 
- Hjälpa människor till en personlig kristen tro och främja gemenskap och medlemskap i en 

kristen församling. 
- Verka för att den kristna kyrkan samarbetar och syns i samhället. 
- Hävda individens unika värde och frihet. 
- Uveckla människors förmåga till självständiga ställningstaganden. 
- Visa på individens ansvar för Guds skapelse, samt 
- Hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor i Sverige och 

världen. 
 
CU:s årsmöte kan även besluta att CU ska ansluta sig till eller vara medlem i annan organisation, 
under förutsättning att den organisationens ändamål stämmer överens med CU:s stadgar. 
 
§5. Medlemskap 
Med medlem i CU avses den som under året har deltagit i någon av CU beslutade verksamheter, och 
som antingen 



1. har betalat den av CU:s årsmöte fastställda medlemsavgiften, eller 
2. på annat sätt skriftligen tagit ställning för medlemskap. 

 
Medlemskap gäller för innevarande kalenderår. 
 
§ 6. Beslutsordning 
Beslut om föreningens verksamhet och ekonomi fattas av årsmöte, föreningsmöte och styrelse. 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. I årsmötet och i föreningsmötet har alla medlemmar 
närvaro-, yttrande- och rösträtt. 
Beslut i årsmöte, föreningsmöte och styrelse avgörs genom omröstning med enkel majoritet, det vill 
säga att det förslag som fått hälften + 1 av de avlagda rösterna ska gälla som beslut. Vid lika röstetal 
gäller den mening som ordföranden röstar för, utom vid personval då avgörandet sker genom lottning.  
Beslut om förslag om stadgeändring och upplösning av föreningen regleras i §§ 14-15.  
 
§7. Årsmötet 
CU:s högsta beslutande organ är årsmötet. Det hålls innan februari månads utgång och kallelsen ska 
vara varje enskild medlem tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Medlemmar som vill få ett 
ärende behandlat av årsmötet (en s.k. motion) ska lämna sina förslag eller frågor tillsammans med en 
kort beskrivning till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingarna ska vara 
tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. 
 
Följande ärenden skall behandlas av årsmötet: 
1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet 
2. Val av protokollsjusterare och rösträknare 
3. Fastställande av dagordning 
4. Fråga om årsmötet är sammankallat på rätt sätt 
5. Verksamhetsberättelse 
6. Redovisning av resultat- och balansräkning 
7. Revisionsberättelse 
8. Beslut om ansvarsfrihet 
Riktlinjer för kommande verksamhetsår 
9. Fastställande av medlemsavgift 
10. Fastställande av budget för innevarande år 
11. Val av CU:s ordförande, kassör samt övriga styrelseledamöter 
12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 
13. Val av övriga funktionärer 
14. Val av valberedning för kommande år 
15. Val av scoutkårens ordförande 
Val av ombud till Equmenias riksstämma samt region Stockholms regionstämma 
16. Val av representanter till övriga organisationers årsmöten till vilka vi är anslutna 
17. Förslag/ärenden som lämnats in till årsmötet av medlemmar eller av styrelsen. 
18. Övriga frågor 
CU:s styrelse ansvarar för att hålla församlingen underrättad om val av styrelse samt 
verksamhetsberättelse och bokslut. 
 
§8. Valberedning 
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 § 11 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. 
 
§9. Föreningsmöte 
Föreningsmöte hålles på kallelse från styrelsen. Föreningsmöte skall hållas om styrelsen eller 
någon av ungdomsgrupperna begär det, om minst tio medlemmar eller om båda revisorerna 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. Handlingar ska finnas tillgängliga 
senast en vecka innan mötet. 

§ 10. Föreningsmötets ärenden 
I föreningsmötet behandlas följande ärenden: 

a) val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, justeringspersoner samt övriga funktionärer 
för föreningsmötet, 

b) fråga om föreningsmötet är sammankallat på rätt sätt, samt 
c) det eller de ärenden som angetts i kallelsen. 

 
§11. Styrelse 
Styrelsen består av minst fem och högst nio ordinarie ledamöter samt två suppleanter. I styrelsen 
bör det ingå representanter för olika verksamhetsgrupper. Centrumkyrkans församling har rätt att utse 
en representant med förslags- och yttranderätt. Revisorerna, samt av Centrumkyrkans församling 
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 och till det antal som årsmötet bestämmer. Fyllnadsval till styrelsen kan ske under 
CU:s verksamhetsår av ett föreningsmöte. 

§ 12. Styrelsens uppgifter 
Styrelsen leder föreningens verksamhet och ansvarar för det långsiktiga arbetet med strategier, 
visioner, planering av verksamhet och ekonomi, ledarstöd samt rekrytering. 
Styrelsen ska också förbereda års- och föreningsmötets ärenden, verkställa de beslut som fattats av 
års- och föreningsmötet, hålla kontakt med såväl Centrumkyrkans församling, regionen Equmenia 
Stockholm och Equmenia, tillsätta de kommittéer och arbetsgrupper som styrelsen anser nödvändigt 
samt i övrigt företräda föreningen. 

§ 13. Firmateckning, ekonomisk förvaltning, revision 
Centrumkyrkans Ungdoms firma tecknas var för sig eller två i förening av den eller de personer som 
styrelsen utser. Firmatecknare måste vara myndig.  

Styrelsen ansvarar gemensamt för den ekonomiska förvaltningen och att upprätta års- och 
kassaberättelser till årsmötet. Styrelsen ska också upprätta medlemsstatistik och skicka in den till 
Equmenia. 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och hur 
styrelsen verkställt de beslut som årsmöte, föreningsmöte och styrelse fattat. Revisorerna ska lämna en 
revisionsberättelse till årsmötet, som avslutats med ett förslag till årsmötet att bevilja eller avslå 
styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§14. Ändring av stadgar 
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. 
Centrumkyrkans församling ska underrättas om beslutet.  
 
För ändring av §§ 2, 4, 5, 14 och 15 krävs att den av Equmenias riksstämma valda styrelsen 
underrättats och godkänt förslaget till stadgeändring. 
 
 
§15. Upplösning 
Beslut om upplösning av föreningen skall ske på samma sätt som beslut om stadgeändring. 
Centrumkyrkans församling ska ha underrättats om förslaget före beslut och om beslutet när det är 
fattat. Om Centrumkyrkans Ungdom upplöses skall dess tillgångar tillfalla Centrumkyrkans 
församling. Om församlingen vid tillfället för föreningens upplösning inte existerar tillfaller 
tillgångarna istället Equmenia.  
 
Dessa stadgar har antagits av Centrumkyrkans Ungdom – en del av Equmenia, årsmöte den ________. 
Centrumkyrkans församling har underrättats den ________. 

 


