
Stadgar 

§ 1 Namn 
Föreningens namn är Nya Kompisbyrån. Organisationsnummer 802491-8990. 
§ 2 Form 

Föreningen är en ideell förening. Föreningen står självständig gentemot staten, kommunen, religiösa, 
politiska och privata intressen. Föreningen har sitt säte i Stockholm. 
§ 3 Föreningens ändamål  
Föreningen syfte är att öka gemenskapen och förståelsen mellan nya och etablerade invånare. 
§4 Medlemskap och avgifter 
Medlemskapet är öppet för alla som delar föreningens värderingar, verkar för dess ändamål och följer 
föreningens stadgar. Medlemskap inträder då anmälan är mottagen av föreningen och medlemsavgift 
är betald. Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet.  
Föreningens styrelse får vägra medlemskap om det finns uppenbara skäl att anta att sökanden kom-
mer att bryta mot föreningens stadgar, skada eller störa föreningens verksamhet eller om medlemmen 
tidigare uteslutits ur föreningen och ej i väsentlig grad undanröjt de förhållanden som utgjorde grund 
för uteslutningen. Medlem erhåller rösträtt i föreningen två månader efter att medlemskapet upprättats.  

Medlem kan när som helst begära utträde ur föreningen. I förekommande fall kvarstår dock medlems 
ekonomiska ansvar gentemot föreningen tills uppgörelse träffats med föreningen. Medlem som inte 
fullgör sina ekonomiska åligganden eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet kan uteslu-
tas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.  
§5 Styrelsen 
Styrelsen består av, minst tre och max sju, ordförande och övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig 
de ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandatti-
dens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till och med nästa årsmöte. 
§ 6 Styrelsens uppgifter 
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen 
beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av 
årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt 
avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen utser firmatecknare 
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller om minst tre styrelseledamöter be-
gär detta. Styrelsen är beslutsför då minst 2/3 av styrelsen är närvarande. Styrelsebeslut fattas med 
enkel majoritet. Vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning. 
§7 Verksamhetsår 
Föreningens verksamhetsår löper från första januari till sista december. 
§8 Årsmöte 
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den sista april 
nästföljande år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla med-
lemmar senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte.  

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Godkännande av dagordning. 
6. Föredragande av verksamhetsberättelse: 
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
7. Fastställande av verksamhets- och förvaltningsberättelse. 
8. Beviljande av ansvarsfrithet för avgående styrelse. 
9. Fastställande av medlemsavgifter. 
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande  



verksamhetsåret. 
11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år. 
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år. 
13. Val av valberedning för en tid av 1 år. 
14. Val av revisorer för en tid av 1 år. 
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
16. Övrigt 
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om 
detta inte funnits med i kallelsen till mötet. 

§9 Valberedning 
  
Till valberedning väljs minst en ledamot. 
Valberedningens funktion är att förbereda valen på årsmötet genom att ta mot nomineringar, själv-
ständigt 
inom och utanför föreningen söka efter erforderlig kompetens så att föreningens ändamål kan uppnås. 

§10 Revisorer 
  
Minst en revisor utses av årsmötet.  

Revisorn behöver vara myndig, samt ha god insikt i bokföring, ekonomisk förvaltning, samt gällande 
lagstiftning. Till revisor kan lekmannarevisor utses, men även professionell godkänd revisor kan utses. 

§ 11 Extra årsmöte 
Extra årsmöte hålls när styrelsen finner att det är nödvändigt eller när minst 3/10 av föreningens med-
lemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de 
ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som 
angivits i kallelse behandlas.  
§12 Rösträtt 
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan utövas genom ombud). Stöd-
medlemmar har ej någon rösträtt.  

§13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).  

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut 
fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal sker avgörandet 
genom lottning. 

§14 Stadgeändring 
För att ändra dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie eller extra års-
möten. Minst fyra veckor måste dock passera mellan årsmötena. 

§15 Upplösning  
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med enhällighet alternativt två av på varandra 
följande årsmöten med minst 3/4 av antalet angivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens 
tillgångar överlämnas till av årsmötet beslutat mottagare som anses gynna föreningens ändamål. 


