
STADGAR FÖR REGIONALA FÖRBUNDET 
KFUK-KFUM STOCKHOLM-GOTLAND 

 
1 § NAMN OCH MEDLEMSSKAP  
 
KFUK-KFUM Stockholm-Gotland (i fortsättningen benämnd regionen) är ett regionalt förbund 
inom KFUK-KFUM Sverige. Regionen består av de föreningar i Stockholms och Gotlands län 
som är medlemmar i KFUK-KFUM Sverige.  

 
2 § MÅLSÄTTNING OCH INTERNATIONELL ANSLUTNING  
 
För regionen gäller KFUK-KFUM Sveriges målsättning och grundval.  
 
KFUK-KFUM Sveriges målsättning  
 
KFUK-KFUM är en gränsöverskridande internationell kristen ungdomsrörelse med helhetssyn på människan. Vår 
triangel symboliserar utvecklingen av kropp, själ och ande. Vi välkomnar alla i vår gemenskap och vi betonar 
speciellt vikten av unga människors inflytande.  
• Vi vill genom vår verksamhet inspirera till kristen tro  
• stimulera till personligt ansvarstagande i samhället  
• verka för kristen gemenskap och för samverkan med andra religioner 
• verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är  
 
baserat på övertygelsen om människors lika värde  
• verka för internationell solidaritet och rättvisa  
• genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk  
• ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor  
 
Utöver vad som anges i dessa stadgar gäller för regionen vad som anges i KFUK-KFUM Sveriges 
stadgar, dels generellt, dels specifikt för regionala förbund.  
Genom KFUK-KFUM Sverige är regionen ansluten till KFUK:s världsförbund (the World 
YWCA) och KFUM:s världsförbund (the World Alliance of YMCA:s).  
 

3 § VERKSAMHETSOMRÅDE, UPPGIFTER  
 
Regionens geografiska verksamhetsområde är Stockholms och Gotlands län.  
Utöver vad som följer av 2 § har regionen till uppgift att:  
• Skapa gemenskap mellan alla former av KFUK-KFUM-arbete inom regionen och planera för 
regionens gemensamma uppgifter  
• Stödja och utveckla föreningarna inom regionen  
• Ta initiativ till spridning av verksamheten  
• Representera rörelsen i sådana frågor som gäller för regionens gemensamma angelägenheter  
 

  



4 § ORGANISATION  
 
Regionombudsmötet, extra regionombudsmöte och regionstyrelsen är regionens beslutande organ. 
Regionombudsmötet är regionens högsta beslutande organ. Bestämmelser om styrelsens rätt att 
överlåta sin beslutanderätt finns i 12 §.  
Regionen samverkar med specialförbund, regionala förbund och andra organ inom KFUK-KFUM 
Sverige enligt beslut av regionombudsmötet eller styrelsen.  
 

5 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR  
 
Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.  

 
6 § ORDINARIE REGIONOMBUDSMÖTE  
 
Ordinarie regionombudsmöte hålls varje år före mars månads utgång. Kallelse utfärdas av 
regionstyrelsen senast tre (3) månader före dagen för mötet.  
 

7 § EXTRA REGIONOMBUDSMÖTE  
 
Extra regionombudsmöte hålls om regionombudsmötet, regionstyrelsen, revisorerna eller minst 
1/3 av medlemsföreningarna begär det.  
Styrelsen utfärdar kallelse till extra regionombudsmöte snarast möjligt, dock senast tre (3) veckor 
före dagen för mötet. Endast ärenden upptagna på föredragningslista utsänd med kallelsen får tas 
upp till beslut.  
 

8 § KALLELSE OCH MÖTESHANDLINGAR  
 
Kallelse till ordinarie eller extra regionombudsmöte, liksom distribution av möteshandlingar, ska 
ske per post eller e-post till den adress medlemsföreningen anmält.  
Föredragningslista och övriga möteshandlingar ska distribueras senast tre (3) veckor före dagen för 
mötet.  
 

9 § DELTAGANDE, RÖSTRÄTT MM VID REGIONOMBUDSMÖTE  
 
Regionombudsmötet består av ombud för medlemsföreningarna. Varje förening representeras av 
högst två (2) ombud. Varje ombud har en (1) röst. Röstning med fullmakt får inte ske. Ombuds 
behörighet ska styrkas med fullmakt utställd av föreningens firmatecknare.  
Beslut vid omröstning fattas genom enkel röstövervikt av antalet avgivna röster. Utfaller 
omröstningen med lika röstetal avgörs frågan genom lottning. Vid omröstning enligt 17 § gäller i 
stället vad som anges i den paragrafen. En blank, nedlagd eller ogiltig röst räknas inte som en 
avgiven röst.  
Utöver ombuden tillkommer närvaro-, yttrande- och förslagsrätt mötesordförande, revisorerna, 
medlemmar av valberedning och vid mötet tjänstgörande funktionärer för det fall någon av dessa 
inte samtidigt är ombud.  
Närvaro- och yttranderätt tillkommer i övrigt de personer för vilka regionombudsmötet beslutar 
det.  
 

  



10 § ÄRENDELISTA VID ORDINARIE REGIONOMBUDSMÖTE  
 
Vid ordinarie regionombudsmöte ska följande beslutspunkter behandlas:  
1. Mötets öppnande  
2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd  
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
4. Val av två justerare och två rösträknare  
5. Frågan om mötets behöriga utlysande  
6. Fastställande av dagordning  
7. Behandling av verksamhetsberättelse och årsbokslut för det föregående verksamhetsåret  
8. Föredragning av revisorernas berättelse för det föregående verksamhetsåret  
9. Frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen för föregående års förvaltning  
10. Godkännande av verksamhetsberättelse och fastställande av årsbokslut för det föregående 
verksamhetsåret samt beslut om hur resultatet ska disponeras  
11. Val av ordförande i regionstyrelsen för ett (1) år enligt 12 §  
12. Val av fyra-sex (4-6) ledamöter till regionstyrelsen för två (2) år enligt 12 §  
13. Val av tre (3) ledamöter, varav en sammankallande, till valberedning för ett (1) år  
14. Eventuella fyllnadsval till regionstyrelsen enligt 12 §  
15. Val av två (2) revisorer och två (2) personliga revisorssuppleanter för ett (1) år  
16. Fastställande av årsavgift till regionen  
17. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår  
18. Behandling av från styrelsen eller revisorerna till mötet överlämnade ärenden  
19. Behandling av motioner från medlemsföreningarna  
20. Överläggning om vid mötet väckta frågor  
21. Mötets avslutande  
 
Därutöver ska de eventuella ärenden KFUK-KFUM Sverige vill att mötet behandlar anges i 
föredragningslistan.  
 
Ärenden som inte upptagits på föredragningslistan utsänd enligt 8 § får behandlas, men inte föras 
till beslut.  
Vid extra regionombudsmöte gäller 10 § i tillämpliga delar.  
 

11 § MOTIONER  
 
En motion till ordinarie regionombudsmöte får väckas av en medlemsförening. För att bli 
behandlad vid mötet ska motionen ha inkommit till regionstyrelsen senast åtta (8) veckor före 
dagen för mötet, samt vara behandlad och godkänd av medlemsföreningens styrelse. Styrelsen ska 
avge ett utlåtande över motionen till regionombudsmötet.  
 

12 § REGIONSTYRELSEN  
 
Valbar till regionstyrelsen är den som är medlem i en till regionen ansluten KFUK-KFUM förening 
och förklarat sig beredd att verka för KFUK-KFUM Sveriges målsättning och grundval.  
Styrelsen består av en (1) ordförande som väljs för ett (1) år, samt fyra-sex (4-6) övriga ledamöter 
som väljs för två (2) år. Valen av de övriga ledamöterna anpassas så att hälften väljs på två (2) år 
vid varje ordinarie regionombudsmöte.  
Om en styrelseledamot som avgått under mandatperioden ska ersättas sker fyllnadsval för den 
resterande tiden.  
Styrelsen ansvarar inför regionombudsmötet. Styrelsen är ansvarig för regionens organisation och 
verksamhet. Det åligger styrelsen att verkställa regionombudsmötets beslut och att i övrigt handha 



regionens angelägenheter i överensstämmelse med regionens ändamål och stadgar, samt vad som 
följer av för regionen gällande lagstiftning och andra bestämmelser samt att företräda regionen.  
Ordföranden leder styrelsens arbete. Styrelsen fördelar i övrigt arbetet inom sig. Styrelsen 
sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre (3) styrelseledamöter eller revisorerna 
begär det. Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras.  
För att bereda en viss fråga eller vissa slag av frågor får styrelsen tillsätta utskott eller liknande organ 
och till dessa delegera beslutanderätt. De handlar inom ramen för regionombudsmötets eller 
styrelsens direktiv.  
Styrelsen är beslutför då minst 4 ledamöter – däribland ordförande eller den som styrelsen utsett 
till ersättare för ordföranden – är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden, eller i dennes 
frånvaro ersättaren, utslagsröst.  
Styrelsen får efter samråd med valberedningen ta fram underlag till förslag om val av revisorer.  
 

13 § FIRMATECKNING  
 
Regionens firma tecknas förutom av regionstyrelsen av den eller de personer styrelsen utser.  
 

14 § EKONOMI, BOKFÖRING OCH REDOVISNING  
 
Regionombudsmötet beslutar om årsavgift eller annan avgift från en medlemsförening till regionen. 
Regionstyrelsen får enligt vad KFUK-KFUM Sverige bestämmer besluta att från 
medlemsföreningarna ta in avgifter till KFUK-KFUM Sverige.  
Styrelsen ansvarar för bokförings- och redovisningsarbetet. Regionens räkenskaper ska föras enligt 
god redovisningssed och varje år avslutas med ett årsbokslut. Styrelsen ska planera bokslutsarbetet 
efter samråd med revisorerna, så att dessa kan fullgöra sitt uppdrag.  
 

15 § REVISION  
 
Regionens räkenskaper och regionstyrelsens förvaltning ska granskas av två (2) revisorer med var 
sin personlig suppleant. Revisionen ska utföras enligt god revisionssed.  
Revisorerna ska överlämna en till regionombudsmötet ställd skriftlig berättelse över sin granskning 
av räkenskaper och förvaltning under det föregående verksamhetsåret till styrelsen senast fyra (4) 
veckor före dagen för ordinarie regionombudsmöte.  
 

16 § VALBEREDNING  
 
Valberedningen består av tre (3) ledamöter som inte får vara styrelseledamöter. En av ledamöterna 
utses till sammankallande. Valberedningens uppgift är att förbereda och lämna förslag till val av 
regionstyrelse och revisorer. Valberedningen ska på lämpligt sätt inhämta uppgifter från 
medlemsföreningarna om deras önskemål om aktuella val. 
 

17 § STADGEÄNDRING MM  
 
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut med minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster på 
ordinarie regionombudsmöte eller genom enkel majoritet på två på varandra följande 
regionombudsmöten hållna med minst sex (6) månaders mellanrum. En ändring som avser en fråga 
som är reglerad genom KFUK-KFUM Sveriges stadgar och som innebär en principiell avvikelse 
från de stadgarna får inte verkställas utan att KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte beslutat att 
medge det.  



Vid det regionombudsmöte en stadgeändring slutligt beslutats ska också beslutas när ändringen 
träder i kraft. Det kan ske omedelbart eller efter det regionombudsmötet avslutats eller vid den 
senare tidpunkt som regionombudsmötet beslutar.  
 

18 § UPPLÖSNING ELLER VÄSENTLIG ÄNDRING  
 
Väsentlig förändring av regionens geografiska område, verksamhetsinriktning eller upplösning av 
regionen beslutas av KFUK-KFUM Sverige i enlighet med dess stadgar. Av samma stadgar framgår 
att vid regionens upplösning tillfaller regionens tillgångar KFUK-KFUM Sverige.  
--------  
Dessa stadgar, som ersätter tidigare 2003-01-22 slutligt antagna stadgar, har antagits första gången vid ordinarie 
regionombudsmöte 2010-03-25 och slutligt vid extra regionombudsmöte 2010-10-27. Vid det sistnämnda mötet 
beslöts också följande:  
 
Införandebestämmelser  
Stadgarna träder i kraft 2010-10-27 efter att det extra regionombudsmötet samma dag avslutats, dock att 

bestämmelserna om antalet styrelseledamöter gäller fr.o.m. nästkommande ordinarie regionombudsmöte samt att 

regionens nya namn och det tidigare får båda användas fram till att det nästkommande ordinarie regionombudsmötet 

avslutats. Mandattiden för samtliga styrelseledamöter avslutas vid det nästkommande ordinarie regionombudsmötet 

oavsett den mandattid som beslutades vid regionombudsmötet 2010-03-25 samt att vid beslut om styrelseledamöter 

vid nästkommande ordinarie regionombudsmöte mandattiden bestäms till 2 år för hälften av ledamöterna och 1 år 

för den andra hälften. 

-------- 

Dessa stadgar uppdaterades enligt nedan på riksombudsmöte den 28 mars 2020 
Regionstyrelsen föreslår Regionsombudsmötet att text om sex (6) övriga ledamöter ändras till fyra till sex (4-6) 

ledamöter att antas på Regionsombudsmötet 2020. Förslag godkändes och träder i kraft med omedelbar verkan,  

d v s att ovan angivet antal ledamöter gäller fr o m verksamhetsåret 2020. 

 


