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5) Val av
a) två alternativt tre ledamöter till styrelsen 
för en tid av tre år.
b) två ordinarie revisorer och två suppleanter 
för en tid av ett år. 
c) en ledamot på tre år till valberedningen.
6) Fastställande av medlemsavgift samt verk-
samhetsplan och budget för kommande verk-
samhetsår. 
7) Behandling av väckt motion. För att kunna 
tas upp till behandling skall motion inges till 
styrelsen senast tre veckor före årsmötet. 
8) Förslag på tid och plats för nästa årsmöte.

§ 4 Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst sex, maximalt 
åtta, ledamöter. Dessa väljs så, att minst sex 
medlemmar ständigt finns utsedda: två till tre 
för ett år, två till tre för två år osv. Två till tre 
styrelsemedlemmar skall därför årligen väl-
jas, men avgående ledamöter kan väljas om. 
Styrelsen konstituerar sig själv. Ledamöterna 
skall ha en kristen människosyn och värde-
grund och genom sin kompetens representera 
olika samhällssektorer. 

Ordförande skall vara en person med tydlig 
förankring i den kristna traditionen samt ha 
en kristen människosyn och värdegrund. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordfö-
randen eller om minst hälften av styrelsens 
ledamöter begär det. Styrelsen beslutar om 
förvaltning av föreningens fastigheter och till-
gångar, om tillsättande av director samt andra 
ledande befattningar inom föreningen. 

Styrelsen skall handha allt som angår för-
valtningen av testamentariska förordnanden 
och donationer, samt tillse att barnen och 
ungdomarna får förutsättningar för trygghet, 
omsorg, respekt och lustfyllt lärande som för-
eningen avser att bereda dem. 

Styrelsen skall utse den eller de personer som 
skall företräda föreningen och teckna fören-
ingens namn. 

Styrelsen är beslutsmässig, när minst fyra (4) 
ledamöter deltar i besluten. Alla frågor avgörs 
genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 

Föreningens räkenskapsår omfattar kalendår. 
Styrelsens räkenskaper och förvaltning skall 
årligen före april månads utgång granskas av 
två revisorer, som utsetts av årsmötet. Den 
ene skall dessutom vara godkänd som revisor 
av svensk Insamlingskontroll. 

Föredragande i styrelsen är, utan att vara leda-
mot av styrelsen, föreningens director. 

Styrelsens ledamöter uppbär inte något arvo-
de för sitt uppdrag i styrelsen men ersätts för 
förlorad arbetsinkomst, sina utgifter för resor 
samt för kost och logi i samband med uppdra-
gets fullgörande. 

Styrelsen skall ha sitt säte i Norrköping. 

§ 5 Valberedning
Årsmötet väljer en valberedning som skall be-
stå av tre personer valda för tre år så att en 
tredjedel väljs varje år. Valberedningen skall 
förbereda de val som skall göras vid förening-
ens årsmöte. 

§ 6 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är 
röstberättigad medlem av föreningen. An-
ställd i föreningen får dock inte väljas till leda-
mot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

§ 7 Föreningens director 
Directorn skall vara en person med tydlig för-
ankring i den kristna traditionen samt ha en 
kristen människosyn och värdegrund. 

Directorn skall leda föreningens verksamhet 
och har ansvar för verkställandet av årsmötets 
och styrelsens beslut. 

Directorn är föreningens kassör.

Directorn är vidare chef för föreningens per-
sonal och ansvarig för utformning av dess ar-
betsuppgifter och arbetsmiljö och har ansvar 
för att gällande lagar och förordningar för res-
pektive verksamhet uppfylls. 

§ 8 Upplösande av föreningen  
Om föreningen upplöses och dess verksamhet 
upphör, skall styrelsen lägga förslag till årsmö-
tet att tillgångarna ska disponeras på ett sätt 
som överensstämmer med föreningens ända-
mål. 

Beslut härom skall ske med en röstmajoritet 
om två tredjedelar av alla avgivna röster vid 
två på varandra följande årsmöten, varav ett 
skall vara ordinarie årsmöte. Dessa möten 
skall hållas med minst två månaders mellan-
rum. Beträffande donerade medel gäller do-
natorns önskemål.

§ 9 Stadgeändring  
Ändring av dessa stadgar kan ske skriftligt vid 
två på varandra följande årsmöten, varav ett 
skall vara ordinarie årsmöte. Dessa möten 
skall hållas med minst två månaders mellan-
rum. För en stadgeändring fordras en röst-
majoritet om två tredjedelar av alla avgivna 
röster. 

§ 1 Föreningens ändamål 
FVBU, som bildades 1903, har till ändamål 
att tillgodose barn och ungdomars behov av 
trygghet, omsorg, respekt och lustfyllt lärande 
genom att:
- driva förskolor och verka för en kvalitativ och 
stimulerande utbildning. Förskolorna i Sverige 
drivs enligt rådande styrdokument.
- möta utsatta barn och ungdomar i deras livs-
situation i Sverige och utomlands. 
Utbildningen och verksamheten skall vara 
baserad på en kristen människosyn och vär-
degrund. 

§ 2 Medlemskap
Var och en som är intresserad av föreningens 
syfte, kan bli medlem av föreningen genom att 
erlägga, av årsmötet fastslagen, medlemsav-
gift.

§ 3 Årsmöte
Årsmöte hålls före maj månads utgång. Röst-
rätt vid årsmöte har styrelsen och förenings-
medlemmar som anmält sitt deltagande 
minst två veckor före årsmötet.

Extra årsmöte ska hållas då styrelsen finner 
det erforderligt eller när revisorn begär det. 
Medlem som önska extra årsmöte kontaktar 
revisor eller styrelse. Det extra årsmötet be-
står av styrelsen och föreningsmedlemmar 
som anmält sitt deltagande minst två veckor 
före extra årsmötet. 

Styrelsen skall senast en månad före årsmöte 
respektive extra årsmöte utfärda kallelse till 
mötet. Kallelse skall ske genom kungörelse 
på föreningens hemsida samt i föreningens 
officiella organ. Vid kallelse till extra årsmöte 
skall framgå vilka ärenden som avses att be-
handlas. 

Rösträtt vid årsmöte är personlig och får inte 
utövas genom ombud.  

Mötet är beslutsmässigt med det antal röst-
berättigade medlemmar som är närvarande 
på mötet. Alla frågor avgörs med enkel ma-
joritet, förutom om fråga gällande stadge-
ändring eller upplösande av föreningen skall 
behandlas (se §8 och §9).

Vid årsmötet skall följande ärenden förekom-
ma: 
1) Val av mötespresidium samt protokolljuste-
rare tillika rösträknare för mötet.
2) Godkännande av kallelse och dagordning.
3) Årsredovisning över föregående års verk-
samhet, inkluderande styrelsens förvaltnings-
berättelse, resultat- och balansräkning samt 
revisorernas revisionsberättelse. 
4) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och för 
föreningens director.


