Normalstadgar för till Hela Människan ansluten lokal enhet
Lokal enhet kan bytas ut mot föreningens namn.
§ 1 Ändamål (*)
Hela Människan (alternativ 1. Hela Människan i xxxxxxxxx) (Alternativ 2. Organisationens
namn) är en allmännyttig ideell förening med uppdraget att, utifrån en människosyn med
Jesus Kristus som förebild och källa till kraft och inspiration, skapa intresse och
förutsättningar för ett socialt och diakonalt arbete för och tillsammans med människor i
utsatta livssituationer.
§ 2 Organisation
Den lokala enhetens namn:
__________________________________________________________.
Organisationsnummer:______________________________.
Hela Människan är en ekumenisk organisation där kyrkor, samfund och dess
ungdomsorganisationer eller andra kristna organisationer är huvudmän. Dessa beslutar om
och står bakom Hela Människans målsättning och stadgar. Samverkan med lokala enheter
sker och regleras genom särskilda stadgar och samverkansavtal.
___________________________________________ är en del av Hela Människan vilket
regleras genom stadgar och samverkansavtal
I bilaga till stadgarna anges vilka parter som utgör huvudmän för den lokala enheten.
§ 3 Uppdrag
Hela Människan skall verka för sitt ändamål genom:
 Diakonal mobilisering,
 Diakonal handling,
 Diakonal opinionsbildning.
§ 4 Uppgift
Enheten har sitt verksamhetsområde inom ____________________________________.
Uppgiften är att utifrån Hela Människans ändamål, stadgar och ingånget samverkansavtal, i
enlighet med § 3 ägna uppmärksamhet åt och motverka förhållanden i samhället vilka
leder till och förvärrar mänsklig utsatthet.
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Arbetet sker på uppdrag av och i samarbete med enhetens huvudmän, Hela Människan och
övriga till Hela Människan anslutna lokala enheter. Arbetet genomförs också i nära
samverkan med andra ideella organisationer och det offentliga samhället.

§ 5 Samverkansavtal
Den lokala enhetens styrelse tecknar samverkansavtal med Hela Människan efter prövning
och godkännande från riksorganisationens styrelse.
Samverkansavtalet kan avslutas av endera parten om så begärs eller om respektive
verksamhet bryter mot beslutade stadgar, uppenbart skadar motparten eller motarbetar
dess intressen och ändamål.
§ 6 Representation
1. Den lokala enhetens högsta beslutande organ är stämman bestående av ombud valda
av enhetens huvudmän.
2. Den lokala enhetens huvudmän utser två ombud vardera samt två ersättare.
3. Ledamot av den lokala enhetens styrelse eller anställd av densamma kan inte utses som
ombud eller ersättare till stämman.
§ 7 Stämma
1. Den lokala enheten håller ordinarie stämma varje år före april månads utgång.
2.

Kallelse: Kallelse till stämman sänds till den lokala enhetens huvudmän minst tre
månader före årsstämman. Samtidigt underrättas valda ombud och riksenheten om
årsstämman.

3.

Handlingar: Ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse,
förslag från styrelsen, motioner åtföljda av styrelsens yttranden samt förslag till
dagordning skickas till registrerade ombud senast tre veckor före stämman.

4.

Motioner: Motion till ordinarie stämma kan väckas av huvudmännen och deras
styrelser. Motion skall vara den lokala enhetens styrelse tillhanda senast två månader
före mötet.

5.

Närvaro- och yttranderätt: Styrelseledamot äger endast rätt att delta i den lokala
enhetens stämma med yttrande- och förslagsrätt. Representant för Hela Människans
riksenhet äger rätt att delta i stämman med yttrande- och förslagsrätt. Motionsställare
har yttranderätt i egen motion.

6.

Beslutsordning: Beslut vid stämman fattas med acklamation eller genom votering. Om
votering begärs skall den ske öppet utom i ärenden som avser personval. Utgången
bestäms genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid
personval, där avgörandet skall ske genom lottning.

§ 8 Extra stämma
Extra stämma kan inkallas om styrelsen så finner nödvändigt eller när en tredjedel av
den lokala enhetens huvudmän hos styrelsen skriftligen så begär.

Hela Människans riksstyrelse äger rätt att sammankalla den lokala enhetens huvudmän
om riksstyrelsen får kännedom om ev. stadgebrott eller annat som uppenbarligen
skadar Hela Människan eller motarbetar dess intressen eller ändamål

§ 9 Ärenden för stämman
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesfunktionärer
a. Ordförande och vice ordförande
b. Sekreterare
c. Två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
d. Rösträknare
2. Fastställande av vilka som är den lokala enhetens huvudmän samt upprätta en röstlängd
över närvarande ombud
3. Beslut om mötets stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Beslut om styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse
6. Beslut med anledning av revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Beslut angående ansvarsfrihet
9. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod
10. Fastställande av budget för kommande verksamhetsperiod
11. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare
12. Val av ordförande för ett år
13. Val av styrelsens ledamöter samt eventuella ersättare för en tid av två år
14. Val av två revisorer och två ersättare
15. Val av representanter samt ersättare till beredningsmöte inför Hela Människans stämma
16. Val av valberedning, minst tre personer
17. Behandling av motioner
18. Beslut om tid för enhetens nästa stämma
19. Övriga frågor
20. Stämman avslutas

§ 10 Styrelse
1. Styrelsen i den lokala enheten består av ordföranden och minst fyra ledamöter.
Därutöver äger styrelsen rätt att adjungera en personalrepresentant.
2. Valbar är den som tillhör någon av den lokala enhetens huvudmän. Anställda inom
enheten kan inte väljas till styrelsen.
3. Ledamöterna, ordföranden undantagen, väljs för en tid av två år med halva antalet vart
år.
4. Styrelsen konstituerar sig själv, ordföranden undantagen.

5. För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att mer än hälften av styrelsens
ledamöter eller tjänstgörande ersättare är närvarande. Ordförande har utslagsröst.
6. Styrelsen sammanträder enligt av styrelsen fastställd sammanträdesplan, på
ordförandens kallelse eller när minst hälften av ledamöterna så begär.
7. Representant för Hela Människans riksenhet äger rätt att delta i styrelsemöte med
yttrande- och förslagsrätt.
§ 11 Styrelsens uppgifter
Styrelsen skall:
1. leda verksamheten i samverkan med Hela Människan och övriga lokala enheter, i
enlighet med upprättat samverkansavtal
2. framlägga ekonomisk redovisning och verksamhetsrapport vid stämman
3. verkställa av stämman fattade beslut
4. ansvara för enheten, dess ekonomi och personal
- fastställa organisationsplan
- anställa föreståndare och övrig personal
- fastställa delegationsordning för ekonomiärenden
- tillse att relevant lagstiftning efterföljs
5. ansvara för att det finns kollektivavtal och anställningsbevis för samtliga anställda
6. besluta i frågor om samverkansavtal
7. fastställa arbetsordning för arbetsgivardelegation, utskott, kommittéer och råd
8. utse representanter i olika samarbetsorgan
9. ansvara för enhetens arkiv
§ 12 Verksamhets- och förvaltningsår
1. Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
2. Räkenskaperna och styrelsens förvaltning granskas av två av stämman valda revisorer.
§ 13 Stadgar
1. Beslut om ändring av dessa stadgar eller tillägg till dessa stadgar fattas vid den lokala
enhetens stämma efter skriftlig överenskommelse med Hela Människans riksstyrelse.
2. För giltigt beslut erfordras minst två tredjedels majoritet vid en stämma alternativt
enkel majoritet vid två på varandra följande stämmor, med minst tre månaders
mellanrum.
3. Förslag om stadgeändring skall vara den lokala enhetens styrelse tillhanda senast tre
månader före stämman.
§ 14 Skiljeklausul
Talan i tvist mellan den lokala enheten och riksenheten får inte väckas vid allmän
domstol. Sådan tvist skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock ska följande
gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna
kostnader liksom kostnaderna för en skiljeman man utsett. Ordförandes kostnader,
inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

§ 15 Upplösning
1. Beslut om upplösning av den lokala enheten fattas, efter obligatorisk överläggning med
Hela Människan, med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande
stämmor, med minst tre månaders mellanrum.
2. I händelse av upplösning skall den lokala enhetens tillgångar - sedan alla skulder och
förbindelser reglerats - tillfalla Hela Människan för likartad verksamhet, i första hand
inom det geografiska området.

(*)

Paragrafen kan inte ändras utan årsstämmobeslut inom Hela Människans riksenhet.

