Stadgar för Good News of Norrköping
§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är ”Good News of Norrköping” och är en ideell förening.
Styrelsen har sitt säte i Norrköpings kommun
§ 2 Form & ändamål
Föreningen står självständig gentemot staten, kommunen, religiösa, politiska och privata intressen.
Föreningen skall arbeta för att vara en naturlig plattform och mötesplats för eldsjälar och individer
som vill göra något bra för andra människor. Föreningens mål är att stödja andra människor som
behöver stöd. Genom att driva nätverk, fungera som samordnare & stödja projekt skall föreningen
aktivt verka för att bistå människor i behov av extra hjälp. Föreningen ska alltid utgå ifrån ett
inkluderande synsätt. Föreningen arbetar aktivt för sina värderingar, aldrig emot någonting.
Föreningen driver också egna projekt med hjälp av dess medlemmar.
§ 3 Medlemskapet
Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtagits samt att medlemsavgiften betalas.
Medlemsavgiften fastställs av föreningens högsta beslutande organ, årsmötet.
Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom hen inte heller ansvarar för föreningens skulder.
Medlemsavgiften betalas årsvis, senast 31 Januari. Vid inträde senare under året skall
medlemsavgiften betalas senast 1 månad efter inträde i föreningen.
§ 4 Styrelsemöte
Styrelsen skall sammanträda så ofta ordföranden tycker att det behövs, dock minst två gånger
årligen. Styrelsen skall också sammanträda om fler än hälften av styrelsemedlemmarna anser att det
behövs. Styrelsen är beslutför om fler än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 5 Medlemsmöten
Föreningen kommer inte att ha schemalagda medlemsmöten, utan möten sker i formen av
nätverksträffar och är öppna för alla som delar föreningens intressen.
Vid fråga om beslut kring regelbundna medlemsmöten tas detta upp för beslut vid årsmötet.
§ 6 Styrelse
Styrelsen utser firmatecknare. Styrelsen väljs på 1 år, första styrelsen sitter till och med årsmöte
2017. Därefter väljs poster enligt nedan:
Ordförande: 2017 och därefter ojämna år
Kassör: 2018 och därefter jämna år
Sekreterare: 2017 och därefter ojämna år
Ledamot: 2018 och därefter jämna år
Ledamot: 2017 och därefter ojämna år
§ 7 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar vanligt kalenderår, alltså 1 januari – 31 december.
§ 8 Årsmöte
Årsmöte skall hållas årligen innan 31 Maj.
Kallelse till årsmöte skall av styrelsen utfärdas senast två veckor före ordinarie respektive extra
årsmöte.
På ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas:
1. Val av mötesordförande,
2. Val av protokollförare,
3. Val av två justerare tillika rösträknare,
4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning,
5. Fastställande av röstlängd,
6. Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna året,
7. Fråga om ekonomisk berättelse,
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår,

10. Val av styrelseledamöter och ordförande,
11. Övriga ärenden
Medlem som önskar ärende upptaget vid ordinarie årsmöte skall skriftligen presentera sitt ärende till
styrelsen senast en månad före årsmötet.
§ 9 Rösträtt vid årsmöte:
Alla som har betalat medlemskap senast 60 dagar innan årsmötet har rösträtt.
Årsmötet är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet. Rösträtt tillfaller
även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer.
Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs. För att beslut skall vara giltigt
krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens
upplösning. Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då
avgörandet sker med hjälp av lottning.
§ 10 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen anser att det krävs eller då minst hälften av föreningens
medlemmar kräver det.
§ 11 Rösträtt
Vid årsmöte äger varje medlem en röst. Medlems rösträtt kan ej utövas genom ombud.
§ 12 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar får endast göras av årsmötet. För att stadgeändring skall kunna ske måste
det ha angivits i kallelsen till årsmötet att fråga om stadgeändring kommer att behandlas.
Fråga om ändring av stadgarna måste bifallas av minst två tredjedelar av de röstberättigade på två av
varandra följande årsmöten för att anses ha vunnit bifall.
§ 13 Uteslutning av medlem
Medlem kan av styrelsen uteslutas ur föreningen om medlemmen bryter mot föreningens stadgar,
handlar på ett sådant sätt att hen skadar föreningen, motarbetar föreningens intressen eller ej fullgör
betalningsskyldighet mot föreningen.
§ 10 Upplösning
Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande
årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader
förflyta.
Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.

