
 

Stadgar för Yalla Jönköping ideell förening 
 

FIRMA OCH SÄTE  

§ 1 Firma 

Föreningens namn är Yalla Jönköping ideell förening. 

§ 2 Säte 

Föreningens styrelse har sitt säte i Jönköpings kommun. 
 

SYFTE OCH VERKSAMHET M.M. 
 
§ 3 Syfte 
Syftet med föreningen är att:  
- stödja människor från ett utanförskap till integrering och social gemenskap samt stärka 

huvudsakligen utrikesfödda kvinnors möjligheter till arbete och utbildning 
- skapa och driva mångkulturella mötesplatser för både fritid och sysselsättning.  
 
§ 4 Verksamheten 
Föreningens verksamhet kommer huvudsakligen bedrivas i Jönköpings län och omfattar att 
bedriva olika former av aktiviteter och projekt samt bedriva viss näringsverksamhet som främjar 
syftet.  
 
Föreningens verksamhet ska vara inriktad på språkträning och arbetsträning samt ökad kunskap 
och förståelse om samhälle och föreningsorganisering. 
 
Föreningen ska arbeta efter kooperativa principer som stärker samarbete mellan medlemmarna, 
föreningens samarbetspartners liksom med det omgivande samhället i övrigt.  
 
Föreningen är politiskt och religiöst oberoende.  
 
§ 5 Medlemmarnas deltagande 
Medlemmarnas deltagande i verksamheten är frivilligt, öppet och ideellt. 
 

MEDLEMSKAP 

 
§ 6 Medlemskap  
Till medlem i föreningen antas var och en som vill bidra till föreningens syfte. 
 
Ansökan om medlemskap ska göras till styrelsen som tar beslut om medlemskap.  
 
§ 7 Medlemsförteckning  
Styrelsen ska föra en förteckning över föreningens medlemmar (medlemsförteckning). 
Medlemsförteckningen ska innehålla uppgift om varje medlems namn och kontaktuppgifter för 
kallelse, information och andra meddelanden, samt den tidpunkt då medlemmen gick in i 
föreningen.  
 
 
 



 

§ 8 Uppsägning av medlemskapet 

Uppsägning till utträde ur föreningen ska göras till styrelsen.  

§ 9 Uteslutning 

En medlem som grovt åsidosätter sina skyldigheter mot föreningen genom att inte följa i behörig 
ordning fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens syfte eller intressen, får uteslutas.  

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. 

Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om 
föreningens angelägenheter. 

§ 10 Medlems avgång 

Medlem avgår och medlemskapet upphör omedelbart då medlem till styrelsen själv sagt upp sig 
till utträde, uteslutits eller av annan omständighet som föranlett att avgången inträffat. 

 

AVGIFTER  

§ 11 Medlemsavgift 

Föreningsstämman får besluta att medlemmarna ska betala en årlig medlemsavgift. Om 
föreningsstämman anser att det är skäligt och sakligt grundat får den besluta om olika 
medlemsavgifter för olika medlemskategorier. 
 

FÖRENINGENS ORGAN 

§ 12 Föreningens organ  
Föreningens organ är: 
- Föreningsstämman  
- Styrelsen 
- Revisor  
 
§ 13 Föreningsstämman  
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. 
 
En ordinarie föreningsstämma, årsstämma, ska hållas senast under juni månad.  
 
Extra föreningsstämma ska hållas när föreningens årsstämma beslutat det eller när styrelsen anser 
att det behövs. Extra föreningsstämma ska även hållas när revisor eller minst en tiondel (1/10) av 
samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär det för behandling av ett visst ärende eller 
vissa ärenden. I det senare fallet ska styrelsen kalla till stämma inom fjorton (14) dagar efter att 
begäran kom dem tillhanda.  
 
Föreningsstämma ska hållas inom den kommun där föreningen har sitt säte eller, om styrelsen så 
beslutar, på annan plats inom föreningens verksamhetsområde.   
Kallelse till föreningsstämma ska vara skriftlig och skickas med brev eller e-post tidigast sex (6) 
veckor och senast två (2) veckor före stämman.  
 
Snarast efter att kallelse till föreningsstämma utfärdats ska revisorerna underrättas om detta.  

Alla kallelser och annan information som ska lämnas till medlemmarna får skickas till 
medlemmarna per e-post eller annan elektronisk kommunikation som medlem anmält till 
föreningen. 



 

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.  

 
För giltigt beslut vid föreningsstämma krävs, förutom i de fall som nämns i §§ 24 och 25, att 
flertalet avgivna röster är för förslaget, s.k. enkel majoritet. Vid lika röstetal har den som är 
ordförande för stämman utslagsröst. Vid personval på föreningsstämma anses den vald som fått 
flest röster, s.k. relativ majoritet. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte stämman 
före valet beslutat något annat.  

Medlem som är juridisk person företräds av legal ställföreträdare (person som har rätt att teckna 
firman) eller ett valt ombud. Ett ombud skall ha en skriftlig fullmakt från var och en som 
företräds. Ett ombud får företräda högst tre (3) medlemmar.  

Styrelsens ledamöter har rösträtt vid stämman, dock inte i fråga om ansvarsfrihet.  
 
Utomstående har närvarorätt, dock ej yttranderätt, på stämman.  
 
Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den styrelsen utsett.  
 

§ 14 Ärenden på årsstämma  

Vid årsstämman ska följande ärenden behandlas:  

1. Mötets öppnande och upprättande av röstlängd 

2. Val av ordförande vid stämman och dennes anmälan av protokollförare  

3. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare 

4. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

5. Styrelsens redovisning av ekonomi och verksamhet och revisors berättelse 

6. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning av årets vinst eller 
förlust 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

8. Fråga om arvode och reseersättning till styrelsen 

9. Styrelseval enligt §16 

10. Revisorsval enligt §18 

11. Fastställande av medlemsavgift 

12. Val av valberedning  

13. Eventuella propositioner och motioner 

14. Eventuella övriga frågor 

15. Mötets avslutande 

Ärende och/eller motion som medlem önskar hänskjuta till årsstämman ska skriftligen anmälas 
till styrelsen senast två månader före stämman.  
 
§ 15 Valberedning 

Föreningsstämman ska utse en valberedning. Valberedningen ska bestå av två (2) till fem (5) 
personer varav en utses som sammankallande.  



 

§ 16 Styrelsen 

Föreningens styrelse ska förvalta föreningens angelägenheter och företräda föreningen vilket 
innebär:  

• ansvar och ledning 
• arbetsgivaransvar 
• styrning och beslut  
• kontroll och uppföljning 

Styrelse utses av föreningsstämman och ska bestå av tre (3) till sju (7) ledamöter samt högst fem 
(5) suppleanter. Suppleanterna tjänstgör i vald ordning.  

Minst hälften av styrelsens ledamöter och suppleanter ska vara medlemmar i föreningen. 

Styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden fram till nästkommande årsstämmas slut.  
 
Styrelsens ordförande väljs av föreningsstämman. Ordförande ingår i styrelsen. Övriga roller som 
vice ordförande och sekreterare m.m. utses inom styrelsen.  
 
Styrelsen är beslutför när närvarande ledamöter och suppleanter motsvarar minst hälften av 
antalet valda ledamöter. Icke tjänstgörande suppleanter har närvaro- och yttranderätt vid 
sammanträden.  

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet, dvs. flertalet av de röstande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst.  
 

§ 17 Firmateckning  
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen (majoriteten), av dem styrelsen utsett till 
firmatecknare.  
 

§ 18 Revisor  

Föreningens revisor ska granska hur förvaltningen av föreningens angelägenheter sköts och dess 
räkenskaper.  
 
Föreningen ska ha minst en (1) revisor och högst en (1) revisorssuppleant, vilka utses för tiden 
tills dess nästkommande årsstämmas slut. 
 

RÄKENSKAPSÅR, REDOVISNING, REVISIONSBERÄTTELSE 
MM 

§ 19 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 
 
§ 20 Redovisning  

Styrelsen ska för varje räkenskapsår upprätta ett bokslut och en redovisning som omfattar 
verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning.  
 
Redovisningen och räkenskaperna ska överlämnas till revisor senast sex (6) veckor före 
årsstämman.  
 
 



 

§ 21 Revisionsberättelsen  
Revisor ska upprätta en berättelse över sin årliga granskning, revisionsberättelse. Denna ska, 
tillsammans med räkenskaperna, överlämnas till styrelsen senast tre (3) veckor före årsstämman.  
 
§ 22 Tillhandahållande av handlingar inför årsstämma 
Styrelsens redovisning, revisionsberättelsen och andra årsstämmohandlingar ska, i original eller 
kopia, hållas tillgänglig för medlemmarna hos föreningen senast två (2) veckor före årsstämman. 
 

FÖRENINGENS ÖVERSKOTT 

§ 23 Disposition av föreningens vinst 

Fritt eget kapital (årets vinst och balanserad vinst) enligt den fastställda balansräkningen ska, 
enligt föreningsstämmans beslut   

− föras i ny räkning 

och/eller  

− fonderas för särskilt ändamål  
 

STADGEÄNDRINGAR OCH UPPLÖSNING 

§ 24 Stadgeändring 

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av föreningsstämman och ska biträdas av minst två 
tredjedelar (2/3) av de röstande vid en föreningsstämma för att bli gällande.  
 
§ 25 Beslut om föreningens upplösning 
Ett beslut om att föreningen ska upplösas, ska biträdas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de 
röstande vid en föreningsstämma för att bli gällande.  
 
§ 26 Behållna tillgångar vid föreningens upplösning  
Vid föreningens upplösning ska föreningens eventuella behållna tillgångar skänkas till liknande 
ändamål som föreningen har/har haft. Det ligger på den stämma som beslutar om föreningens 
upplösning att också besluta om vem eller vilka som behållna tillgångar ska tillfalla. 

 
Att dessa stadgar antagits vid föreningsstämma 2020- 11-19 intygas: 
 
 
------------------------------- -----------------------------------------  ---------------------------------- 
Annika Stacke   Ann Aldén     Michael Lindberg 
  


