Flamman Ungdomarnas Hus Socialt
Förebyggande Centrum

STADGAR

STADGAR för Flamman Socialt förebyggande Centrum (tidigare Filial projekt)
§1

Föreningens namn är Flamman - Socialt förebyggande centrum (efter ett namnbyte
from 1 juni 2019), med organisationsnummer 802497-2567. Föreningen har sitt säte i
Malmö.

§2

Form och ändamål
Flamman Ungdomarnas Hus - Socialt förebyggande Centrum är en ideell förening
som är politiskt och religiöst oberoende. Förenings ändamål är att bedriva socialt
förebyggande insatser för barn, ungdomar och unga vuxna inom ett brett spektrum
i syfte att skapa bättre levnadsvillkor för dessa. Föreningen vill aktivt arbeta för att
stärka målgruppens möjligheter att leva i ett sammanhang som präglas av mångfald
och jämställdhet där mänskliga rättigheter och demokrati utgör en naturlig grund.
Föreningen vill skapa förutsättningar för att målgruppen ska känna trygghet,
medmänsklighet, samhörighet, framtidstro, kreativitet, utvecklingsmöjligheter, glädje
och social gemenskap. Föreningen ska aktivt arbeta mot alla former av
antidemokratiska beteenden och våldsuttryck.

§3

Medlemskap
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som
medlemmar. Åldersgränsen för medlemmar är 9 - 29 år.
Föreningen är öppen för ~Ila som godtar stadgarna, delar föreningens värdegrund och
betalar medlemsavgiften. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt.
Varje medlem äger en röst. Medlemskap förnyas vart tredje år.

§4

Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek fastställs årligen av årsmötet

§5

Styrelses sammansättning
Föreningen väljer på sitt ordinarie årsmöte en styrelse bestående av högst sju
ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordförande väljs särskilt och mandattiden
beslutas på årsmötet. Styrelsemedlemmar har rätt att utföra avlönat
arbete. För att få sitta i styrelsen krävs att man visat upp aktuellt utdrag ur
belastningsregistret.

§6

Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess
angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i
dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha
föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper samt avge
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§ 11 Årsmöte - dagordning

1. Val

av mötesordförande och mötessekreterare

a rösträknare
2. Val av justeringspersoner, tillik
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Årsmötets behöriga utlysning
nomisk redovisning
6. Verksamhetsberättelse med eko

7. Revisionsberättels e och fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Medlemsavgiftens storlek
1O. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
11. Val av ordförande
12. Val av kassör
13. Val av övriga ledamöter, lägst 3 och högst 5 ledamöter
14. Val av två suppleanter
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning
17. Mötet avslutas
Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet

§ 12 Fi11T1ateckning
Fi11T1atecknare utses av styrelsen vid konstituerande styrelsemöte.
§ 13 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår utgörs av kalenderår, dvs omfattar
tiden fr o m den 1 januari t o m den 31 december.

§ 14 Ändring av stadgar
Det krävs ett beslut med kvalificerad majoritet på årsmöte eller extrainkallat medlemsmöte för att ändra stadgarna. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av
såväl medlem som styrelsen.
§ 15 Upplösning
Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på årsmöte eller
extrainkallat medlemsmöte. I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels hur
föreningens tillgångar ska fördelas och dels var den upplösta föreningens handlingar
med mera ska arkiveras.

