Szent István
Ungerska Föreningen i Norrköping
STADGAR

§1. Namn, säte, status
1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping
2. Norrköping; Sverige.
3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är
ungrarnas lokal förening som fungerar inom ramen för
demokratiska principer och är inte bunden till någon
särskild politiskt eller religiös organisation, fraktion eller
parti, men kan anordna manifestation av politiskt karaktär.
4. Föreningen är medlem i Ungerska Riksförbundet i Sverige
(SMOSZ) från och med 1998.01.30. och har antagit och
erkänt Ungerska Riksförbundets stadgar.
§.2 Föreningens ändamål är:
1. att förhandla, representera, arbeta och tala för de
ungerska invandrarnas intresse i Norrköping och dess
omnejd,
2. att hjälpa ungrarna bevara sin kultur och dess särart,
3. att stärka kontakter mellan ungrarna som bor i och kring Norrköping,
4. att utveckla och berika kulturella livet - utbjudet i Norrköping,
5. att utveckla och stärka kontakter och samarbetet mellan svenskar,
ungrare och andra invandrar grupper,
6. att hjälpa till ungerska barn med undervisning av ungerska språket
och med att upprätthålla länken med den ungerska kulturen traditionerna,
7. att framhålla de problem som ungerska minoriteten
har utanför moderlandet i Karpat bäcken,
8. att anordna och bedriva ungdomsverksamhet.

§3. Organ
Föreningens organ är:
1.
2.
3.
4.
5.

Årsmöte
Föreningsstämma
Styrelse
Revisionsutskott
Valberednings utskott

§4. Medlemmskap
1. medlemmar i föreningen kan bli de som accepterar föreningens stadgar
och betalar dess medlemsavgift.
Medlemmarnas rättigheter:
2. föreningens medlemmar har rösträtt, är valbara och har rät att föreslå,
3. medlemmar har rätt till insyn i alla handlingar i föreningens arkiv.
Medlemmarnas skyldigheter:
4.
5.
6.
7.

att följa föreningens stadgar,
att bidra för att främja, utveckla föreningen och dess målsättning,
att vårda och bevara föreningens värde,
att efter sina möjligheter deltaga på möten.

Utträde:
8. medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen,
9. medlem som efter en påminnelse inte betalar medlemsavgift anses
ha utträtt ur föreningen, ( det måste tas i hänsyn om det skede utan
medlems fel ).
Uteslutnig:
10. medlem som aktivt motarbetar föreningens ändamål kan av årsmötet
uteslutas ur föreningen.
§5. Årsmöte
1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
2. Årsmötet skall sammankallas en gång årligen av styrelsen och hållas
möjligtvis senast den 10. mars.
3. Medlemmar måste skriftligt informeras 21 dagar i förväg, om tiden
platsen och dagordningen.

4. Årsmötet är beslutsmässigt om det har utlysts stadgeenligt och om 1/3 - del
av föreningens medlemmar är närvarande, annars skall årsmötet uppskjutas
och fastställas en ny tid.
Ärenden på årsmöte:
5. Val av styrelsen som leder årsmötet, demokratisk (öppet) val av:
- Ordförande - protokollförare ( 2 personer ) - rösträknare ( 2 personer ).
6. Årsredogörelse för senaste verksamhetsåret (styrelsen och revisionsutskott).
7. Val av förenings styrelsen:
- valberedningens kandidater och medlemmarnas eventuella kandidater
väljs, demokratisk, öppet val.
8. val av ledamöter i valberedningen (3 personer)
9. val av ledamöter i revisionsutskottet (3 personer)
10. beslut om årsavgift till föreningen för nästa verksamhetsår
11. behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet,
och behandling av frågor och förslag som medlemmar har skriftligt begärt
hos styrelsen minst 30 dagar före årsmöte.
12. Protokoll fört över årsmötet skall signeras alltid av den tillträdande styrelsen,
som med detta tar på sig ansvar över tilldelade arbetsuppgifter.
13. Årsmötets uppgift är att alltid välja personligt en ordförande, en vice
ordförande, en sekreterare samt 3 stycken suppleanter. De övriga
styrelse befattningar utnämns på det första ordinära styrelsemöten av och
ifrån nytillträdda styrelsemedlemmar.
14. En medlem som har ej möjlighet att närvara på Årsmötet har rätt att välja ett utsett
ombud som dock måste vara medlem i föreningen. Ett utsett ombud på Årsmötet
måste lämna till årsmötets ordförande ett skriftligt intyg, över att han/hon på årsmötet
utövar den frånvarande medlemmens rösträtt. En medlem kan utse endast ett ombud
till Årsmötet. Frånvarande medlemmen genom sitt personliga ombud räknas som
närvarande på Årsmötet och är därmed valbar samt genom sitt ombud aktivt deltar i
årsmötets arbete.
§6. Styrelsen
1. Styrelsen är föreningens verkställande organ.
2. Styrelsen består av 9 ledamöter och 3 suppleanter vars mandat löper 2 år från dagen
de blev valda.
3. Styrelsen företräder föreningen bevakar dess intressen och handhar dess
angelägenheter, upprätthåller kontakter med övriga föreningar samt beslutar i
föreningens vägnar i alla ärenden vilka icke regleras av dessa stadgar.
4. Det åligger styrelsen att verka för föreningens ändamål och att verkställa av
föreningsstämman fattade beslut, samtidigt är ansvarig för föreningens
ekonomi och bokföring.
5. Undertecknings befogenheter av förenings handlingar gentemot myndigheter har:
- ordförande
- sekreterare
- kassör

6. Styrelseledamöternas arbetsuppgifter:
Ordförande:

- leder föreningens arbete
- representerar föreningen gentemot myndigheter och allmänheten
- sammankallar och leder föreningsstämman
- är ansvarig att åstadkomma flytande och friktionsfritt samarbete
styrelseledamöter emellan.

Vice ordförande:

- vikarierar för ordföranden när denne/ denna har förhinder
- hjälper ordföranden i alla arbetsuppgifter.

Sekreterare:

- expedierar meddelanden, cirkulär, protokoll, kallelser
- protokollför styrelsesammanträdet och föreningsstämma
- utvecklar och lägger fram verksamhetsårs planeringen i samråd
med styrelsen

Kassör:

- ansvarar för föreningens kassa och dess bokföring
- sköter redovisningen av medlemsavgifter och övriga tillgångar
- regelbundet protokollför föreningen inkomster och utgifter
- ansvarar för föreningens medlemsregister

Protokollförare:

Kultur ansvarig:

IT ansvarig:

- protokollför styrelsesammanträde och föreningsstämma,
och hjälper till i övrig hantering av föreningens handlingar,
- hanterar föreningens arkiv.
- utarbetar, organiserar och anordnar föreningens
kulturella evenemang.
- är ansvarig över ärenden som beror datatekniken,
verkar inom informationsteknologins – ramar.

Evenemangs ansvarig: - organiserar och koordinerar arbete runt de evenemang som
styrelsen har lagt planering för
Kurs ansvarig:

- utarbetar, organiserar och koordinerar föreningens
kursverksamhet tillsammans med styrelsen och de övriga
kursansvariga

Tre suppleanter: - är ledamoter som hjälper till med övriga arbetsuppgifter inom
styrelsen. På styrelsesammanträden har de endast en rådgivande
rätt och har rösträtt endast om de har blivit kallade till stämman
som ersättare till en ordinarie ledamot. Suppleanter skall hållas
kontinuerligt informerade om de beslut som rör föreningens
ordinära arbete.
7. Är både ordförande och vice ordförande förhindrade, representeras föreningen
av styrelseledamot (styrelseledamöter) som utsetts på ett styrelsesammanträde.

§7. Revisionsutskott
1. Revisorer: - 3 personer (en ordförande) som granskar styrelsens arbete,
kontrollerar att dess arbete sker i samklang med
stadgarna samt rapporterar om utgången vid
varje föreningnsstämma, årsmötet.
2. Revisorer har rätt att delta vid varje styrelsesammanträde, och har rätt till
insyn i alla handlingar i föreningens arkiv.
3. Revisionsutskottet är ansvarig framför föreningsstämman och årsmötet.

§8. Valberedning
1. Valberdningen består av 3 personer (en ordförande) och har till
uppgift att föreslå om eller nyval av ordförande, vice ordförande,
sekreterare, kassör och övriga ledamöter i styrelsen, samt revisorer.
2. Ledamöter i valberedningen kan ej bli ledamöter i styrelsen eller
revisionsutskottet.
3. Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i så god tid
att det kan bifogas kallelsen till årsmötet.

§9. Verksamhetsår
1. Föreningens verksamhetsår löper från och med 1 januari till och med
31 december.
§10. Föreningsstämma
1. Ordinarie föreningsstämman skall hållas 2 gånger/ år (1 ordinarie + årsmötet).
2. Medlemmarnas rättigheter utövas på föreningsstämman som kan vara årsmöte,
ordinär föreningsstämma eller extra föreningsstämma.
3. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst.
4. Föreningsstämman är beslutsmässigt om det har utlysts stadgeenligt och om 1/3 - del
av föreningens medlemmar är närvarande.
5. Föreningens styrelse kan ombe Föreningsstämman att välja nya styrelseledamöter om
ett flertal av föreningens ordinära ledamöter har lagt sina platser till förfogande och
därmed styrelse arbetet är hotad. Om Föreningsstämman beslutar att val av nya
styrelseledamöter är nödvändiga då gäller samma regler som vid val på ett ordinärt
Årsmöte, dvs. valberedningens kandidater och medlemmarnas eventuella kandidater
väljs, demokratisk i öppet val. På Föreningsstämman valda styrelseledamöter har ett
mandat som löper tills nästa ordinära Årsmöte, dvs. 1 år.
6. En skriftlig kallelse med föredragningslistan skall utsändas till medlemmarna
i så god tid som möjligt, dock senast två veckor före ordinarie föreningsstämman
eller extra föreningsstämman.

§11. Extra föreningsstämma
1. Extra föreningsstämma kan sammankallas när styrelsen så anser erforderligt,
eller då minst 1/3 del av medlemmar så hos styrelsen skriftligt begär.
2. Vid extra föreningsstämman må endast till beslut upptagas ärende som varit
orsak till sammankallelsen.
§12. Styrelsesammanträde
1. Styrelsen skall sammanträda minst 6 gånger/ år.
2. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst 4
ledamöter så begär.
3. Över sammanträdena skall föras protokoll,( i väsentliga frågor med
motivering) vilken justeras av protokollförare och sekreterare.
4. Styrelsemedlemmar skall informeras om styrelsesammanträde minst
en vecka före sammanträdet.
5. Styrelsen är beslutsmässig om minst 7 styrelseledamöter är närvarande;
beslut fattas enligt enkel majoritet.
6. Om det uppstår ett jämnt resultat vid röstning i ett ärende, - då är det
styrelseordförandes röst som avgör eller rösten av denna styrelseledamot som ersätter
styrelseordföranden.
7. För att ta upp ett ärende till behandling på Årsmöte eller Föreningsmöte så krävs det
att minst 1/3 av styrelse medlemmarna röstar för det.
8. Styrelseledamöter har tystnadsplikt över beslut som är fattade på ett ordinarie
styrelsesammanträde tills dagen styrelseprotokollet är signerad och därmed alla beslut
offentliga.
§13. Stadgeändring
1. Ändring och tillägg av dessa stadgar kan göras av årsmötet och kräver att
minst 2/3 delar av närvarande medlemmar röstar för.
§14. Upplösning
1. För upplösning av föreningen krävs beslut vid 2 på varandra följande
föreningsstämman, varav en skall vara årsmöte, och att förslaget vid
den sista stämman biträds av minst 2/3 delar av angivna röster.
2. Vid eventuell upplösning föreningens egendom får endast gå till
välgörande ändamål, dvs till :
Svensk – Ungersk Biståndsförening
Box 42051
12613 Stockholm

Dessa stadgar träder i kraft fr.o.m. 13 februari 2010.
Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

