
  Stadgar för Föreningen Pilgrim Medelpad Jämtland 

 
§ 1 Ideella föreningens namn 

"Föreningen Pilgrim Medelpad Jämtland" 

 
§ 2 Ändamål och uppgifter 

Ändamålet med föreningen Pilgrim Medelpad Jämtland är att verka för Pilgrimstanken och att främja 
vallfart. Föreningen förverkligar sin uppgift i enlighet med sitt syfte och sina stadgar samt på det sätt 
som fastställts vid föreningens möten. För finansiering av föreningens verksamhet uppbär föreningen 
medlemsavgift av sina medlemmar samt mottar bidrag och donationer. 

 
§ 3 Medlemmar 

Medlem i föreningen kan varje person eller förening eller juridisk person bli som förbinder sig att följa 
dessa stadgar. Föreningen är skyldig att föra förteckning över sina medlemmar. 

Till hedersmedlem kan på styrelsens framställan kallas en person som på ett förtjänstfullt sätt verkat 
för föreningens bästa. 

 
§ 4 Medlemsavgift 

Föreningens medlemmar erlägger årligen en medlemsavgift vars storlek för nästkommande år 
fastställs av föreningens årsmöte. 

 
§ 5 Medlemskapets upphörande 

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller genom sitt handlande åsamkar föreningen eller dess 
strävanden skada, kan efter ett styrelsemötesbeslut skiljas från medlemskapet. Medlem som inte erlagt 
medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. 

 
§6 och räkenskapsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Om förändring uppstår som t.ex 
donationer som kräver revision har styrelsen rätt att utse revisorer under verksamhetsåret. 

 
§ 7 Föreningsmöte 

Beslutanderätten i föreningen utövas av dess medlemmar på det årliga föreningsmötet. Mötet skall 
hållas före 31 mars. Motioner från medlemmarna skall senast vara styrelsen tillhanda 31 
januari.Kallelse till årsmötet skall tillställas medlemmarna senast 14 dagar före mötet. I kallelsen ska 
det framgå vilka ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas i första hand ut via e-post. 

  



På årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

* att mötet är stadgeenligt utlyst 
* fastställande av mötets dagordning 
* val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet 
* behandling av styrelsens berättelse över verksamheten föregående år 
* behandling av föreningens bokslut 
* frågan om beviljande av ansvarsfrihet 
* val av styrelse 
* val av valberedning 
* behandling av motioner 
* beslut om medlemsavgiften 
* övriga frågor 

 
§ 8 Styrelsen 

Föreningens verkställande organ är styrelsen. I styrelsen ingår föreningens ordförande, som väljs för 
ett år, samt minst fyra övriga ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs för två år i taget och växelvis så att 
årligen hälften av dem är i tur att ersättas. I styrelsen ingår dessutom minst två suppleanter, vilka väljs 
för två år i taget och växelvis. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst 
hälften av styrelsens ledamöter kräver detta. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av styrelsen är 
närvarande. 

 
§ 9 Valberedning 

Årsmötet väljer valberedning med minst två stycken och växelvis på två år. 

 
§ 10 Firmatecknare 

Firmatecknare utses av den konstituerade styrelsen 

 
§ 11 Upplösning av föreningen 

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av föreningens två på följande årsmöten. Vid 
upplösningen av föreningen överlämnas eventuella tillgångarna till en liknande förening i Sverige som 
verkar i enlighet med föreningens stadgar. 

 


