
Stadga - MCACA - 2021

§1 Företagsnamn
Föreningens företagsnamn är MCACA (Many Cares Against Child Abuse)

§2 Verksamhet
Föreningen ska främja medlemmarnas allmännyttiga ideella och humanitära intressen.
Föreningens verksamhet ska främst vara till för att stödja barn och ungdomar mot utsatthet,
ensamhet, övergrepp och psykisk ohälsa. Men även kvinnomisshandel och andra övergrepp
mot kvinnor samt hemlösa.

§3 Säte
Styrelsen har sitt säte i Umeå Kommun, Västerbottens län.

§4 Medlemskap
Det är styrelsen som beslutar om medlemskap. En sökande måste visa upp utdrag ur
belastningsregistret som överlämnas i oöppnat kuvert till styrelsen. Finns det en slutgiltig
dom gällande övergrepp mot kvinnor och/eller barn, nekas den sökande omedelbart. Den
sökande ska uppfylla verksamhetens krav och följa dess riktlinjer.
Om det finns särskilda skäl får styrelsen vägra medlemskap.

§5 Medlems Skyldigheter
Varje medlem betalar en medlemsavgift som styrelsen och föreningsstämman har bestämt.
Medlemmen ska även följa föreningens stadga och beslut.
Skulle en medlem begå ett brott och dömas, och det framkommer till styrelsen och/eller
annan medlem i föreningen har varje medlem skyldighet att berätta detta för styrelsen.
Därefter kan det bli en omröstning gällande om medlemmen som begått brottet ska uteslutas
eller ej. Gäller det våldsbrott och/eller övergrepp mot kvinnor och/eller barn utesluts
medlemmen utan omröstning.

§6 Insats

betalas kontant, Swishas eller överföras till föreningens konto. Betalningen kan göras
månadsvis, kvartal, halvår eller helår efter att styrelsen har beviljat medlemskap.

§7 Medlemsavgift
Varje medlem ska årligen betala en medlemsavgift till föreningen. Avgiften beslutas av
föreningsstämman och får högst vara 150:- mer månad. Medlemsavgiften ska betalas in på
något av de sätt som presenteras i §6 och inom den tid som styrelsen bestämt - senast 27
varje månadsslut. Medlemsavgiften är till för att betala löpande avgifter.

Varje medlem ska betala en insats till föreningen på 1800:- per kalenderår. Insatsen kan



§8 Uteslutning
En medlem kan uteslutas med omedelbar verkan om hen -

● har begått ett våldsbrott mot kvinnor och/eller barn.
● har åsidosatt sina skyldigheter gentemot föreningen utan att ge ett giltigt skäl som

meddelats till styrelsen.
● inte längre deltar i föreningens verksamhet på det sätt som står i stadga och

bestämmelser utan giltiga skäl som meddelas till styrelsen.
● inte längre uppfyller de krav som ställs på medlemmen med hänsyn till föreningens

verksamhet.
● inte har meddelat styrelsen om det uppstått något som gör att hen inte kan vara

engagerad i föreningen.
Det är styrelsen och föreningsstämman som beslutar uteslutning, med undantaget att ett
våldsbrott begåtts, då utesluts medlemmen med omedelbar verkan.

§9 Upphörande av medlemskap
Medlemskapet upphör en kalendermånad efter sista inbetalningen av medlemsavgiften. Att
upphöra sitt medlemskap är helt kostnadsfritt. Inget återbetalas till den utträdande
medlemmen.

§10 Styrelsen
styrelsen ska bestå av minst 3 och högst 5 styrelseledamöter, samt lägst 1 och högst 3
styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman
för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§11 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara mellan 1 januari till 31 december eller annan
tidsangivelse som exempelvis 1 till 30 juni.

§12 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast 6 veckor före den ordinarie
föreningsstämman. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och
förvaltningsberättelse.

§13 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom 6 månader från räkenskapsårets utgång. På den
ordinarie föreningsstämman ska följande ärenden behandlas -

1. Val av ordförande vid stämman samt stämmoordförandens val av
protokollförare/sekreterare om ordinarie ordförande och/eller sekreterare är
frånvarande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition

av vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Fråga om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.



10. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.
12. Val av styrelse.
13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
14. Val av valberedning.
15. Övriga punkter

§14 Kallelse till föreningsstämma
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen ska innehålla de ärenden som ska
förekomma på stämman utöver de redan fastställda punkterna. kallelsen ska utfärdas
tidigast 6 veckor före och senast 4 veckor före stämman.
Kallelsen till föreningsstämman ska ske via brev som skickas med posten och/eller via
e-post till samtliga medlemmar. Den som har något att tillägga och eller något som bör tas
upp på föreningsstämman ska meddela detta till styrelsen i god tid före föreningsstämmans
bestämda datum.

§15 upplösning
Om föreningen upplöses ska eventuella tillgångar fördelas ut till de ändamål som föreningen
stödjer.




