
 

 

KFUK-KFUM DISTRIKTSSTADGAR 
 

§ 1 DISTRIKTET 
KFUK-KFUM Distrikt Öst (nedan benämnt "Distriktet"), är en ideell förening 
bestående av till sig anslutna ideella medlemsföreningar, inom det geografiska 
området som fastställs av KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte (nedan benämnt 
"Riksombudsmötet"). 
 
Distriktets geografiska område omfattar Stockholms och Gotlands län. Distriktet har 
sitt säte i Stockholm. 
 
Distriktet är ett av fyra distrikt som gemensamt ansvarar för och i samarbete med 
lokalföreningarna och Riksförbundet bedriver KFUM-rörelsens distriktsverksamhet. 
 

§ 2 NATIONELL OCH INTERNATIONELL ANSLUTNING  
Distriktet är anslutet till KFUK-KFUM Sverige, nedan benämnt "KFUM Sverige". Genom 
KFUM Sverige är Distriktet anslutet till World YWCA, YWCA Europe, World Alliance of 
YMCAs och YMCA Europe. 
 

§ 3 ÄNDAMÅL OCH UPPDRAG 
Distriktet ska arbeta efter KFUM-rörelsens ändamål, idé och värdegrund och efter det 
av Riksombudsmötet antagna styrdokumentet "Distriktens Uppdrag". Distriktet ska 
även i övrigt följa beslut rörande distriktens verksamhet som fattas vid 
Riksombudsmötet. 
 

  3.1 KFUM-rörelsens ändamål  
KFUM-rörelsen är en gränsöverskridande internationell kristlig 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: 

- Skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor utvecklas 
- Genom vår verksamhet inspirera till tro, kärlek och engagemang 
- Stimulera till personligt ansvarstagande i samhället 
- Verka för gemenskap och för samverkan mellan människor och olika 

trosåskådningar 
- Verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är 

baserat på övertygelsen om människors lika värde 
- Verka för solidaritet och rättvisa 
- Genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk 
- Ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor 
-  

§ 4 MEDLEMMAR 



 

 

Distriktets medlemmar är de lokalföreningar inom Distriktets geografiska område som: 
- följer KFUM-rörelsens ändamålsparagraf, 
- har sökt och beviljats medlemskap i KFUM Sverige, 
- har betalat medlemsavgift till KFUM Sverige och, i förekommande fall, till 

Distriktet. 
 

§ 5 MEDLEMSFÖRENINGENS RÄTTIGHETER OCH SKY LDIGHETER 
Medlemsförening: 
1. Har rätt till föreningsstödet som beskrivs i Distriktens Uppdrag. 
2. Har rätt att delta och aktivt medverka i Distriktets verksamhet. 
3. Har rätt att utse ombud till Distriktsombudsmötet och andra sammankomster som 

Distriktet anordnar för medlemsföreningarna. 
4. Har rätt till information om Distriktets angelägenheter. 
5. Ska inom sin verksamhet följa och arbeta efter Distriktets och KFUM Sveriges 

respektive stadgar samt verksamhetsmål, styrdokument och andra beslut tagna på 
Distriktsombudsmötet respektive Riksombudsmötet. 

6. Ska betala av Distriktsombudsmötet beslutade medlemsavgifter. Dessa baseras på 
antal medlemmar i lokalföreningen i Distriktet. 

7. Ska årligen redovisa medlemsstatistik, underskrivet årsmötesprotokoll och 
årsmöteshandlingar på sätt som Distriktet beslutar. 

 
§ 6 MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE  

Medlemskapet i Distriktet upphör efter att medlemsförening begärt utträde ur KFUM 
Sverige. Eventuell inbetald medlemsavgift återbetalas inte. 
 

§ 7 UTESLUTNING 
Beslutar KFUM Sveriges styrelse att utesluta en medlemsförening ur KFUM Sverige ska 
medlemsföreningen också anses utesluten ur Distriktet. 
 

§ 8 SAMVERKAN 
Distriktet kan, i syfte att organisera samverkan kring distriktsverksamheten, avtala om 
samverkan med organisationer inom KFUM-rörelsen och med KFUM Sverige. 
Distriktets och KFUM Sveriges samverkan ska regleras genom särskilda avtal mellan 
Distriktet och KFUM Sverige. 
 
Distriktet kan avtala om samverkan med andra föreningar och organisationer, 
förutsatt att deras ändamål och verksamhet överensstämmer med KFUM-rörelsens 
ändamål, idé och värdegrund. 
 

§ 9 BESLUTANDE ORGAN 
Distriktets beslutande organ är Distriktsombudsmöte, extra Distriktsombudsmöte och 
Distriktsstyrelsen. Distriktsombudsmötet, och i förekommande fall, extra 
Distriktsombudsmöte, är Distriktets högsta beslutande organ. 
 

§ 10 DISTRIKTSOMBUDSMÖTE 
Distriktsombudsmötet hålls varje år före april månads utgång på tid och plats som 
beslutas av styrelsen. För att medlemsförening ska få motionera, skicka ombud och 



 

 

låta enskilda medlemmar i medlemsföreningen delta på Distriktsombudsmötet ska 
föreningen ha betalat av Distriktsombudsmötet beslutade medlemsavgifter, samt ha 
lämnat sådana uppgifter som anges i 5 § pt. 7 ovan. 
 

  10.1 Kallelse och handlingar t i l l  Distriktsombudsmö te 
Distriktsstyrelsen kallar till Distriktsombudsmötet senast tre månader innan mötet. 
Kallelsen ska skickas till medlemsföreningarnas registrerade post- eller e-postadresser. 
Kopia av kallelsen ska också skickas till KFUM Sverige. Kallelsen ska innehålla 
information om motions- och ombudsrätt. 
 
Har Distriktsstyrelsen inte senast den 1 februari kallat till Distriktsombudsmöte får 
KFUM Sveriges styrelse utfärda kallelse till sådant möte. 
 
Handlingar till Distriktsombudsmötet ska vara tillgängliga för föreningarna senast två 
veckor före mötet. Handlingarna ska innehålla: 

- Föredragningslista 
- Verksamhetsberättelse 
- Förvaltningsberättelse 
- Resultat- och balansräkning 
- Revisionsberättelse 
- Valberedningens förslag 
- Inkomna förslag (motioner) att behandla tillsammans med styrelsens 

utlåtande över dessa 
- Förslag från styrelsen (propositioner) eller revisorerna 
- Förslag till verksamhetsplan och budget för de kommande två åren 
- Samt övriga nödvändiga handlingar 

 
  10.2 Motionsrätt vid Distriktsombudsmöte  

Lokalföreningar som har blivit medlemmar i Distriktet senast den 31 december 
föregående år har rätt att lämna motion till Distriktsombudsmötet. Motioner ska 
lämnas in till styrelsen senast två månader före Distriktsombudsmötet. Motion får, 
inom samma tid, också lämnas av KFUM Sveriges styrelse. Motion som inkommit vid 
senare tidpunkt får inte tas upp till beslut vid Distriktsombudsmötet. 
 

  10.3 Röstlängd vid Distriktsombudsmöte  
Varje lokalförening får delta på Distriktsombudsmötet med följande antal ombud, som 
baseras på antal medlemmar enligt följande: 

  

Antal medlemmar Antal ombud 

1–25 medlemmar 1 ombud 

26–50 medlemmar 2 ombud 

51–100 medlemmar 3 ombud 



 

 

101–150 medlemmar 4 ombud 

151–250 medlemmar 5 ombud 

251–400 medlemmar 6 ombud 

401–600 medlemmar 7 ombud 

601–800 medlemmar 8 ombud 

801–1000 medlemmar 9 ombud 

1001 medlemmar eller fler 10 ombud 

 
Röstlängd för Distriktsombudsmöte och extra Distriktsombudsmöte upprättas av 
styrelsen på grundval av lokalföreningarnas redovisade medlemsantal den 31 
december året före Distriktsombudsmötet. Lokalförening som anslutits under året då 
Distriktsombudsmötet hålls har rätt att utse ett (1) ombud oberoende av 
medlemsantal. Ledamot av distriktsstyrelse eller KFUM Sveriges styrelse, eller anställd 
av distriktsstyrelse eller KFUM Sveriges styrelse får ej utses som ombud vid 
Distriktsombudsmöte eller extra Distriktsombudsmöte. 
 
Ombuds behörighet ska styrkas genom ombudsfullmakt undertecknad av 
lokalföreningens firmatecknare. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
Distriktsombudsmöte och extra Distriktsombudsmöte tillkommer samtliga personer 
som är medlem i en medlemsförening i Distriktet. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
tillkommer även Distriktsstyrelsen, valberedningen, revisorer, mötesfunktionärer, 
representanter från KFUM Sverige, samt av styrelsen inbjudna gäster. 
 

  10.4 Beslut vid Distriktsombudsmöte  
Beslut fattas genom enkel majoritet, där varje ombud äger en röst, med undantag för 
beslut om stadgeändring och upplösning, vilka regleras i 17–18 §§. 
 
Val sker med sluten omröstning om ombud så begär. Vid lika röstetal skiljer lotten. 
 

  10.5 Ärenden vid ordinarie Distriktsombudsmöte  
Vid ordinarie Riksombudsmöte ska följande ärenden behandlas. 
1. Distriktsombudsmötets öppnande 
2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd 
3. Fastställande av dagordning 
4. Val av ordförande och sekreterare för Distriktsombudsmötet samt ersättare för 

dessa 
5. Val av minst två personer att utöver Distriktsombudsmötets ordförande justera 

protokoll samt minst två personer att vara rösträknare 



 

 

6. Fråga om Distriktsombudsmötets behöriga utlysande 
7. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt bokslut för 

det senaste verksamhetsåret 
8. Behandling av revisorernas berättelse för det senaste verksamhetsåret 
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhetsårets förvaltning 
10. Behandling av förslag från styrelsen (propositioner) eller revisorerna 
11. Behandling av förslag till mötet (motioner) 
12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår 
13. Beslut av förslag till Distriktets verksamhetsplan och budget för nästkommande 

verksamhetsår 
14. Fastställande av antal ledamöter till styrelsen 
15. Presentation av valberedningens förslag 
16. Val av ordförande för en tid av två år 
17. Val av styrelseledamöter för en tid av två år 
18. Val av två revisorer samt personliga ersättare för dessa för en tid av ett år 
19. Val av ordförande och minst två ledamöter till valberedning 
20. Övriga på ombudsmötet väckta frågor 
21. Avslutande av mötet 
 

§ 11 EXTRA DISTRIKTSOMBUDSMÖTE  
Extra Distriktsombudsmöte ska hållas om styrelsen, revisorerna, KFUM Sverige eller 
minst 1/5 av Distriktets föreningar, avrundat uppåt, så önskar. Distriktsstyrelsen ska 
utsända kallelse till extra Distriktsombudsmöte senast 14 dagar efter att begäran om 
sådant möte mottagits. Utfärdar Distriktsstyrelsen inte sådan kallelse får KFUM 
Sveriges styrelse utfärda kallelsen. 
 
Det extra Distriktsombudsmötet ska hållas tidigast tre veckor och senast sex veckor 
efter dagen för kallelse. Handlingar till det extra Distriktsombudsmötet ska vara 
tillgängliga för medlemsföreningarna senast en vecka före mötet. 
 
Vid extra Distriktsombudsmöte får endast frågor upptagna i föredragningslistan tas 
upp till behandling. I övrigt gäller samma regler för extra Distriktsombudsmöte som för 
ordinarie Distriktsombudsmöte. 
 

§ 12 DISTRIKTSSTYRELSE 
 

  12.1 Distriktsstyrelsens sammansättning  
Distriktsstyrelsen ska ha följande sammansättning: 

- Ordförande och ytterligare tre till sju ledamöter. Max hälften av samtliga 
styrelseledamöter ska vara personer som identifierar sig som män. 

- I styrelsen ska en kombination av olika perspektiv eftersträvas, vad gäller 
exempelvis de olika diskrimineringsgrunderna, verksamhetsbakgrund och 
geografisk spridning. 

- Valberedningen ska sträva efter att minst hälften av styrelsens ledamöter ska 
vara 30 år eller yngre det år de väljs in i styrelsen samt att minst en av 
styrelsens ledamöter ska vara 20 år eller yngre det år de väljs in i styrelsen. 



 

 

Valbar som ledamot i Distriktsstyrelsen är person som är medlem i en av Distriktets 
lokalföreningar. Anställda av Distriktet, KFUM Sverige eller lokalförening är inte valbar 
som ledamot i styrelsen. 
 
Ordförande och ledamots mandatperiod omfattar två år. Av ledamöterna ska minst 
hälften, avrundat nedåt, väljas varje år. Om en ledamot avsäger sig sitt uppdrag sker 
fyllnadsval nästkommande Distriktsombudsmöte. 
 
Ordförande och ledamot kan väljas på maximalt fyra på varandra följande ordinarie 
Distriktsombudsmöte. 
 
Ledamot som under mandatperioden vill bli entledigad från sitt uppdrag ska skriftligen 
begära detta hos ordföranden eller vice ordföranden. Ledamoten ska anses vara 
entledigad från uppdraget när mottagandet av begäran bekräftats. 
 

  12.2 Distriktsstyrelsens interna rol ler  
Distriktsstyrelsen väljer vice ordförande och ekonomiansvarig inom sig. I övrigt 
konstituerar sig Distriktsstyrelsen utifrån behov. 
 
Distriktsstyrelsen väljer arbetsutskott inom sig och fastställer deras arbetsuppgifter 
och befogenheter. Arbetsutskott ansvarar för planering av Distriktsstyrelsens arbete. 
Distriktsstyrelsen har rätt att adjungera personer till sitt arbete efter behov. 
 

  12.3 Distriktsstyrelsens arbete  
Distriktsstyrelsen sammanträder, på kallelse av ordförande eller vice ordförande, 
minst fyra gånger per år. Distriktsstyrelsen för protokoll över samtliga sammanträden 
och tagna beslut. 
 

  12.4 Distriktsstyrelsens beslut  
Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna, vid tiden för 
styrelsemötet, är närvarande varav en av dessa ska vara ordförande eller vice 
ordförande. Ledamot som entledigats från sitt uppdrag ska inte inräknas vid 
beräkningen. 
 
Beslut av styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden 
utslagsröst. 
 

  12.5 Distriktsstyrelsens uppdrag  
Distriktsstyrelsen är ansvarig för Distriktets organisation och verksamhet samt 
Distriktets löpande förvaltning. Det åligger styrelsen att verkställa Distriktsombuds-
mötets beslut och att i övrigt handha Distriktets angelägenheter i överensstämmelse 
med Distriktets ändamål och stadgar, Distriktets Uppdrag samt vad som följer av för 
Distriktet gällande lagstiftning och andra bestämmelser. Det åligger också styrelsen att 
företräda Distriktet. 
 

§ 13 VALBEREDNING 
Valberedningen består av minst tre ledamöter, vilka inte ska vara ledamöter i 



 

 

Distriktsstyrelsen eller anställda inom KFUM-rörelsen. Valberedningen ska i möjligaste 
mån vara sammansatt av personer från olika delar av Distriktet samt ha en jämn 
fördelning efter ålder och kön. 
 
Valberedningen ska: 
1. Följa och utvärdera styrelsens arbete och särskilt uppmärksamma enskilda 

ledamöters engagemang och kompetens, 
2. Underrätta sig om styrelsens behov vad gäller kompetens och sammansättning av 

styrelseledamöter och valberedning, 
3. Ta reda på medlemsföreningarnas önskemål avseende aktuella val, 
4. Ta fram ett förslag till val av förtroendevalda och valberedning, 
5. Ge sitt förslag till medlemsföreningarna senast en månad före dagen för 

öppnandet av ordinarie Distriktsombudsmöte, 
6. Verka för att förslagen från valberedning ska spegla Distriktets bredd och tillse att 

styrelsen har tillräcklig kompetens för sitt uppdrag, 
7. Ansvara för överlämning av sitt arbete till nästkommande valberedning. 
 

§ 14 FIRMATECKNING 
Rätten att teckna Distriktets firma har Distriktsstyrelsens ordförande eller vice 
ordförande, och den eller de personer inom eller utom styrelsen som styrelsen utser. 
 

§ 15 REVISION 
Distriktets verksamhetsår följer kalenderår. Distriktsstyrelsen som helhet ansvarar för 
att förvaltning och bokföring följer gällande lagar och regler. 
 
Revisorerna ska granska Distriktets räkenskaper och styrelsens förvaltning avseende 
det gångna verksamhetsåret samt kontinuerligt granska att verksamheten bedrivs i 
enlighet med dessa stadgar och beslut på Distriktsombudsmötet. Revisorerna har rätt 
att ta del av Distriktets räkenskaper, protokoll och andra handlingar av betydelse för 
revisionen. Distriktets bokslut ska vara revisorerna tillhanda senast sex veckor innan 
Distriktsombudsmötet. 
 

§ 16 STADGETOLKNING 
Uppstår tveksamhet om tolkningen av dessa stadgar hänskjuts frågan till 
nästkommande Riksombudsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av KFUM 
Sveriges styrelse. 
 

§ 17 STADGEÄNDRINGAR 
Dessa stadgar gäller samtliga Distrikt inom KFUM-rörelsen och ändringar som görs till 
dessa stadgar blir gällande för samtliga Distrikt inom KFUM-rörelsen. 
 
Ändring av dessa stadgar kan ske genom enhälligt beslut av Riksombudsmötet. Uppnås 
inte enhälligt beslut vid Riksombudsmötet kan stadgarna ändras genom att två 
Riksombudsmöten, varav ett måste vara ordinarie, fattar beslut med 2/3 majoritet vid 
varje tillfälle. Vid det möte ändringen slutligen beslutas ska mötet besluta om när 
ändringen ska börja gälla. 
 



 

 

Förslag om stadgeändring kan göras av medlemsförening och distriktsstyrelse, som 
motion till Riksombudsmötet. 
 

§ 18 UPPLÖSNING 
Distriktet upplöses genom beslut med 2/3 majoritet av två på varandra följande 
ordinarie Riksombudsmöten. Motion om upplösning av ett Distrikt kan lämnas av 
Distriktsstyrelsen, KFUM Sveriges styrelse eller minst 1/3 av Distriktets 
medlemsföreningar, avrundat uppåt. 
 
Om ett Distrikt upplöses ska KFUM Sveriges styrelse kalla till ett Distriktsråd för 
samråd med samtliga Distrikt kring utvecklingen av rörelsens riksomfattande 
distriktsarbete. KFUM Sverige ansvarar för att eventuella tillgångar från ett Distrikt 
som upplöses ska, efter att skulderna har betalats, tillfalla annan KFUM-verksamhet i 
det geografiska område som Distriktet omfattade eller, om Riksombudsmötet så 
beslutar, annan föreningsverksamhet som delar KFUM-rörelsens värderingar. 


