Stadgar för föreningen Unga Själar
§1 Föreningens namn Unga Själar
Förenings namn är Unga Själar.
Föreningen har två grundare som är; Faduma Mohamed (19890403-0882) och Amina
Mohamed (19890403-1021).
§2 Föreningens ändamål
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiös obunden.
Föreningens ändamål är att uppfylla barn och ungdomars önskedrömmar. Föreningen ska
hjälpa barn och ungdomar som är främst bosatta i Sverige men kan även utvecklas till något
som arbetas internationellt.
Föreningen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga sitt ändamål.
§4 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
§5 Föreningens styrelse
Ordförande i föreningen utses av styrelsen.
Styrelsen består av minst tre och högst fem (3-5) ordinarie ledamöter med högst två
suppleanter. Styrelsen svarar för föreningens organisation och angelägenheter.
Styrelsen beslutsför när minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Vid omröstning
gäller den mening som får flest röster, eller vid lika röstetal, den mening som ordförande
biträder.
Styrelsen sammanträder till ordinarie möte minst två gånger om året på kallelse av ordförande
eller i övrigt då någon styrelseledamot begär det. Utseende av nya styrelseledamöter och
suppleanter sker vid första ordinarie sammanträde under året.
§ 6 Föreningens tillgångar förvaltas av styrelsen.
§ 7 Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden
jämte den eller de ytterligare personer, som vid varje sammanträde därtill utses.
Protokoll skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.
§ 8 Styrelsemöten ska hållas minst två gånger per år, på dagar som styrelsen bestämmer.
Styrelsens ordförande ska sammankalla till möten vid behov.
9 § Föreningens medlemmar
Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan
om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta
föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Medlemskapet gäller tills vidare.
Medlemsavgiften kan komma att ändras vid eventuella föreningsutveckling.
Medlem
 ska betala 200 kr för medlemsavgift per år
 ska följa föreningens stadgar, policys, och beslut som fattats av föreningsorgan samt
 ska betala de avgifter som beslutats av föreningen,
 har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen.
Räkenskaper och revisor
§10 Föreningens räkenskaper omfattar kalenderår som är 1 januari till och med 31
december.
§11 Styrelsen utser en revisor.
§12 Ändring av stadgarna
Styrelsen får om det ﬁnns särskilda skäl att ändra och anpassa föreningens stadgar så att de
fullfölja sitt ändamål. Styrelsen ska vara eniga om ändring av stadgarna.
§13 Utträde
Medlem som önskar att utträda ur föreningen ska lämna in en skriftlig anmälan till styrelsen
och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
§14 Upplösning av förening
Beslut om upplösning av föreningen skall för att vara giltigt fattats på två föreningsmöten
med minst två tredjedelars majoritet. Samt att ett av dessa skall ett vara ordinarie årsmöte.

