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STADGAR FÖR FRIVILLIGCENTRALEN ESKILSTUNA
antagna vid föreningens årsmöte 2010-12-05. Ändrad i §10 den 25 mars 2015
§ 1 Föreningens namn
Frivilligcentralen Eskilstuna
§2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Eskilstuna kommun.
§ 3 Ändamål
Frivilligcentralen är en demokratisk ideell organisation med uppgift att utveckla och
samordna det frivilliga sociala arbetet i Eskilstuna kommun.
Frivilligcentralen verkar helt utan vinstsyfte och är partipolitiskt och religiöst
obunden.
§ 4 Uppgifter
Föreningen har kommunen som sitt verksamhetsområde.
• Frivilligcentralen skall verka för människors frivilliga insatser genom att
-vara en mötesplats mellan hjälpande och behövande
-stödja människor som har behov av gemenskap och stöd, eller känner
utanförskap i samhället.
-främja samverkan mellan frivilligorganisationerna och andra
organisationer, kommun och landsting, olika myndigheter och företagare i
Eskilstuna
-stödja, handleda och fortbilda frivilligarbetare.
• Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor.
§ 5 Medlemskap
Medlemskap i föreningen ansöks och beslutas därefter av Frivilligcentralens styrelse.
•
•

Medlem kan alla organisationer i kommunen som arbetar med eller önskar stödja
föreningens arbete och kan verka oberoende av religiös, politisk eller ideologisk
övertygelse.
Associerad medlem kan offentlig organisation, institution, företag, annan förening
bli.

Den som ej betalar fastställd årsavgift eller bryter mot stadgarna och uppenbarligen skadar
eller motarbetar föreningens syfte kan av styrelsen uteslutas.
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§6 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Associerad medlem
betalar ingen medlemsavgift men kan ge bidrag till föreningens verksamhet
§ 7 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Ordinarie årsmöte avhålls varje år före mars månads utgång på plats som styrelsen beslutar.
Varje organisation som är medlem äger rätt att utse ett röstberättigade ombud.
Rösträtt får ej utövas med fullmakt.
Associerad medlem äger rätt att delta i all verksamhet, men har inte rösträtt på årsmötet och är
ej valbar till styrelsen, men kan adjungeras.
Årsmötet är beslutsmässigt med närvarande ombud.
Kallelse till årsmötet skall kungöras skriftligen per post eller e-post senast en månad
före mötets avhållande, samt annonseras under föreningsinformation i lokalpressen,
senast 14 dagar före årsmötet. Då kallelse utgått till årsmötet skall revisorerna underrättas
därom.
Föredragningslista skall sändas ut i samband med kallelsen.
Motioner till årsmötet kan väckas av medlem.
Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.
Styrelseledamot äger rätt att delta i årsmöte och föreningsmöte med yttrande - och
förslagsrätt, men har rösträtt endast om han/hon är medlemsombud.
Styrelseledamot har ej rösträtt vid beviljande av ansvarsfrihet.
Beslut vid årsmöte och föreningsmöte fattas med acklamation eller genom votering.
Votering skall vara sluten om minst en tredjedel av de i omröstningen deltagande
ombuden så begär. Vid votering bestäms utgången - utom i stadgefrågor - med
enkel majoritet. Om vid öppen omröstning, som inte avser val, lika röstetal uppstår
skall den mening gälla som beträds av ordföranden; vid val och vid sluten omröstning
skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Vid ordinarie årsmötesförhandlingar skall följande ärenden behandlas:
1. • val av mötesfunktionärer och protokolljusterare
2. • fastställande av röstlängd
3. • beslut om mötets stadgeenliga utlysande
4. • fastställande av dagordningen
5. • bokslut, verksamhetsberättelse jämte revisorernas skriftliga berättelse över
revisionen med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen
6. • verksamhets- och budgetplan
7. • fastställandet av årsavgift
8. • motioner från medlemmar och förslag från styrelsen
9. • fastställandet av antalet styrelseledamöter och ersättare.
10. • val av styrelseordförande
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11. • val av övriga styrelseledamöter
12. • val av två revisorer och en ersättare
13. • val av tre personer till valberedning
§ 8 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 1/10
av föreningens medlemmar (ombud) kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av
begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På
extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.
§ 9 Föreningsmöte
Föreningsmöte avhålls när styrelsen så beslutar, när revisorerna eller minst
hälften av medlemmarna så begär.
Kallelse till föreningsmöte skall kungöras senast 14 dagar före mötets avhållande.
§10 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande som väljs för 1 år, minst 4 övriga ordinarie ledamöter som
väljs växelvis för 2 år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare och övriga
funktioner föreningen anser sig behöva.
§ 11 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.
Styrelsen beslutar å föreningens vägnar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut
och handha föreningens ekonomiska angelägenheter.
Styrelsen ska sammanträde när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre
styrelseledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker
avgörandet vid val genom lottning. Sluten omröstning kan hållas om styrelsen så beslutar.
Vid styrelsens sammanträden ska beslutsprotokoll föras.
Styrelsen utser 4 personer, varav minst två styrelseledamöter, att två tillsammans tecknar
föreningens firma.
§Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
§13 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.
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§ 14 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer.
§ 15 Upplösning av föreningen
Förslag till upplösning av föreningen skall behandlas på två efterföljande möten, varav ett
skall vara ett ordinarie årsmöte. Vid förslag om upplösning erfordras 2/3 majoritet.
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Förklaringar och förtydliganden till Stadgarna

§5

Under denna paragraf har frågan om enskild persons möjlighet att ingå i någon
form av medlemskap. För närvarande kan enskild person anmäla sitt intresse
att delta i frivilligt arbete. När denna grupp börjar växa kan de bilda en förening
och ansöka om medlemskap.

§5

Med organisationer i kommunen avses de som verkar i kommunen. Det
innebär att de kan ha säten i andra kommuner men verkar också i Eskilstuna
kommun.

§5

Med Associerad medlem avses de organisationer/föreningar som inte bedriver
frivilligarbete, men i någon form vill bidra till föreningens arbete. Det kan vara
kunskap, ekonomiskt bidrag, utrustning och lokaler.

§7

Vid årsmötet och andra medlemsmöten upprättas en lista över de
röstberättigade ombud som företräder respektive medlems organisation.

