Stadgar för föreningen Helamalmö – 2017-08-01
§ 1 Namn
Föreningens namn är Helamalmö. Vi verkar för ett socialt hållbart samhälle, med
särskilt fokus på unga människor i socioekonomiskt utsatta områden.
§ 2 Säte
Organisationen har sitt säte i Malmö
Adress:
Helamalmö
Erik Dahlbergsgatan 30 D
211 48 Malmö
§ 3 Ändamål
Helamalmö har som ändamål:
-

Att bedriva sociala, kulturella och idrottsliga projekt och verksamheter i
Malmö med omnejd riktade till barn, ungdomar och unga vuxna
Att skapa förutsättningar för social tillhörighet och sammanhållning
Att tillgängliggöra Malmö som stad
Att stärka skyddsfaktorer och stärka deltagare och ledare som individer
Att arbeta främjande och att få fler barn och unga att hitta en meningsfull
fritidssysselsättning
Att bedriva hälso- och utbildningsfrämjande events och aktiviteter
Att skapa förutsättningar för barn och unga att skapa relationer med
trygga vuxna
Att ge unga vuxna en möjlighet till arbete

§ 4 Organisation
Helamalmös högsta beslutande organ är årsmötet.
Årsmötet utser revisorer och valberedning. Våra olika verksamheter skall bestå
av styrgrupper beroende på storlek och omfattning, vilka har vars en
representant i styrelsen. Organisationens styrelse består av ordförande och fyra
ledamöter, samt en suppleant. Samtliga styrelserepresentanter väls på ett år.
§ 5 Medlemskap
Organisationen tillämpar medlemsavgift som fastställs vid Årsmötet.
Röstberättigad medlem är den intagna medlem som betalat medlemsavgift och
fyllt 15 år. En medlem som inte har betalat sin medlemsavgift förlorar sin
rösträtt. Medlemsavgift betalas till organisationen. Varje verksamhet som kräver
betalning ansvarar för att medlemsavgiften betalas in.

§ 6 Uteslutning
Helamalmö verkar för inkludering och deltagande. Uteslutning sker om en
medlem exempelvis har uttalat sig eller agerat sexistiskt, rasistiskt, homofobiskt,
eller på annat sätt diskriminerande gentemot en annan människa, dvs. i motsats
till den värdegrund föreningen står och verkar för.
§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår
Styrelsen sammankallar till årsmöte varje år för att redovisa verksamhetsårets
verksamhet. Vårt verksamhetsår löper från den 1 september till 31 augusti.
§ 8 Årsmöte
Årsmötet är Helamalmös högsta beslutande organ.
Medlemmarna sammanträder till ordinarie Årsmöte en gång om året.
Årsmötet avhålls senast den siste i september månad. Plats och tid bestäms av
styrelsen. Skriftlig kallelse ska utsändas senast fyra veckor innan till alla
medlemmar. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och
revisionsberättelse tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.
Motionen ska vara styrelsen tillhanda minst tre veckor innan årsmötet.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande. Medlem som inte betalat sin medlemsavgift under året har ingen
rösträtt. Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt och förslagsrätt.
Rätt att närvara vid Årsmötets sammanträde, med yttrande och förslagsrätt,
tillkommer dessutom revisorer, valberedningsledamöter samt inbjudna.
Vid årsmötet skall bland annat följande ärende behandlas:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
4. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Godkännande av dagordning
6. Behandling av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
7. Behandling av ekonomisk redovisning för det gångna verksamhetsåret
8. Behandling av revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Behandling av verksamhetsplan och ekonomiskplan
11. Behandling av motioner/propositioner
12. Beslut om årsavgift till organisationen för kommande verksamhetsår
13. Val av styrelsen (väljs på ett års basis)
1) Ordförande
2) Kassör
3) Två ledamöter

4) En suppleant
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Fastställande av firmateckningsrätt i styrelsen
17. Övriga frågor
§ 9 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder organisationen, bevakar dess intressen och behandlar
angelägenheter. Styrelsen beslutar å organisationens vägnar i dialog och
samspelar med dem olika verksamheternas styrgrupper.
Det åligger styrelsen:
-

Att verka för Helamalmös ändamål och Årsmötets fattade beslut
Att förvalta vår ekonomi och bokföring
Att upprätta verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt
framlägga dessa vid årsmötet
Att delegera ansvarsområde till ledamöter och utse nödvändiga nätverk
med beslutsbefogenheter

§ 10 Extra årsmöte/medlemsmöte
Styrelsen får kalla organisationens medlemmar till extra årsmöte, om sådant
möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte, när
revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet
ändamål begärs av minst en tiondel av organisationens medlemmar.
§ 11 Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller om minst halva antalet
styrelseledamöter så begär. Minst 3 sammanträden per år utöver Årsmötet.
Vid sammanträdena ska beslutsprotokoll föras vilket justeras av ordföranden
och en vald närvarande ledamot som justeringsperson. Kallelse till
styrelsesammanträde ska utsändas till ledamöter och suppleanter senast en
vecka föra sammanträdet. Suppleant som ersätter ordinarie ledamot har rösträtt.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot.
§ 12 Anställd personal
Person som är anställd av Helamalmö kan inte väljas till ordförande, ledamot,
suppleant eller revisor. Anställd person kan adjungeras till styrelsen.
§ 13 Styrelsearvode
Eventuella arvoden till styrelsen och revisorer beslutas på Årsmötet

§ 14 Revision
Styrelsens förvaltning och organisationens räkenskaper ska årligen granskas av
utsedd revisor. Styrelsens protokoll, verksamhetsberättelse och ekonomisk
redovisning, tecknade avtal samt verifikationer skall överlämnas till revisor för
granskning senast 30 dagar innan Årsmötet. Revisorerna ska senast 3 veckor
innan Årsmötet avge berättelse över sin granskning.
§ 15 Valberedning
Organisationen utser årligen en valberedning. Valberedningen ska bestå av två,
varav en sammankallande, och har till uppgift att föreslå Årsmötets funktionärer
samt om- eller nyval av ordförande, ledamöter, suppleanter och revisor.
Valberedningen ska verka för att styrelsen får en sammanställning av båda
könen, får en etnisk mångfald och får olika åldersgrupper. Valberedningen ska
senast 3 veckor innan årsmötet avge sitt förslag av förtroendevalda till styrelsen.
§ 16 Motioner
Varje medlem har rätt att väcka motion till Årsmöte. För att kunna behandla
måste motionerna vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före Årsmötet.
Medlemmarna skall av styrelsen tillhandahållas motionerna minst en vecka före
Årsmötet.
§ 17 Stadgeändring
Ändring av stadgar kan göras vid Årsmötet eller extra årsmöte och kräver minst
2/3 majoritet som biträder förslag till ändring.
§ 18 Upplösning
Upplösning av organisationen sker efter 2 efterföljande Årsmöte, varvid det
krävs 2/3 majoritet av de på Årsmötet närvarande medlemmar.

