Stadgar för

Evangelisk Luthersk Mission – Ungdom
(ELU)
Stadgar antagna vid årsmötet 2005, med ändringar beslutade vid årsmötet 2010 (§14), vid
årsmötet 2014 (§4 och §9), vid årsmötet 2020 (§2, §13, §18 och §20) samt vid årsmötet 2021
(§21 och §22).

Allmänna bestämmelser
1 § Ändamål och syfte
Evangelisk Luthersk Mission – Ungdom (ELU), vidare benämnt Förbundet, har till uppgift att
bedriva, uppmuntra och stödja kristen verksamhet främst bland ungdomar.
Förbundet skall verka för att unga människor kommer till en personlig och levande tro på Jesus
Kristus, den korsfäste och uppståndne Frälsaren, och bevaras till evigt liv.
Detta uppdrag vill Förbundet utföra i full tillit till Bibeln som Guds levande och alltigenom sanna
ord och i trohet mot den evangelisk-lutherska bekännelsen.
Förbundet vill bedriva sin verksamhet i samverkan med riksorganisationen Evangelisk Luthersk
Mission – Bibeltrogna Vänner (ELM) och i enlighet med dess ändamål och syfte samt med ELM:s
Regionala Samverkansorganisationer.
Förbundet bildades 1905 och gick fram till 2005 under namnet Kristna Ungdomsförbundet i
Sydsverige (KUS).
2 § Uppfyllande av ändamål och syfte
Förbundet vill förverkliga sitt mål genom att bedriva evangelisation, anordna läger, stödja
ungdomsgrupper, bedriva skolevangelisation, utbilda och forma unga ledare samt verka i olika
media.
Förbundet bedriver sin verksamhet utifrån lokala Föreningar och Ungdomsgrupper där
förutsättningar för detta finns.
Förbundet stödjer ungdomsverksamheten på missionsgårdarna.
Med ungdomsgrupp avses i dessa stadgar även grupper av unga vuxna.
3 § Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
4 § Verksamhetsår
Förbundets räkenskapsår skall vara från 1 maj till 30 april.
5 § Firmateckning
Förbundets firma tecknas av styrelsen. Styrelsen äger rätt att för den fortlöpande förvaltningen
delegera befogenheten att teckna Förbundets firma.

Föreningens medlemmar
6 § Medlemskap
Förening som är medlem i ELM och delar Förbundets ändamål och syfte erbjuds medlemskap i
Förbundet. Begreppet Förening innefattar även församling.
Till medlem kan Förbundets styrelse upptaga ungdomsgrupp som ingår i Förbundets verksamhet.

7 § Utträde
Medlem som utträder ur ELM förlorar även sitt medlemskap i ELU.
Ungdomsgrupp som vill utträda ur Förbundet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
8 § Uteslutning
Om det är uppenbart att en ungdomsgrupp inte ställer sig bakom 1 och 2 §§ i dessa stadgar kan
årsmötet, sedan styrelsen fört samtal med medlemmen ifråga, utesluta medlemmen.

Årsmöte
9 § Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är Förbundets högsta beslutande organ, hålls före utgången av augusti månad på tid
och plats som styrelsen beslutar senast den 31 mars innevarande år.
Styrelsen skall kalla till årsmöte senast en månad i förväg. Kallelse skall tillställas samtliga
medlemmar samt kungöras på annat lämpligt sätt.
Till kallelsen skall bifogas:
• Förslag till dagordning
• Verksamhetsberättelse
• Revisionsberättelse
• Förslag till budgetramar
• Inlämnade motioner
• Styrelsens förslag
• Valberedningens förslag
10 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Ansluten Förening och Ungdomsgrupp samt medlem i ansluten Förening eller Ungdomsgrupp får
väcka motion till årsmötet. Styrelsen kan lägga förslag att behandlas av årsmötet.
Motion skall vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet
avge skriftligt yttrande över inlämnad motion.
11 § Rösträtt samt yttranderätt på årsmötet
För varje påbörjat tiotal medlemmar som fyllt 15 år har ansluten Förening rätt att delta med ett
ombud. Föreningarna bör tillse att det föreligger kontinuitet i valet av ombud.
Ansluten Ungdomsgrupp äger rätt att delta med ett ombud för varje påbörjat tiotal av genomsnittligt
antal närvarande.
Ombud ska vara försett med fullmakt och har rösträtt och yttranderätt på årsmötet.
Medlem i ansluten Förening som inte är ombud har, efter årsmötets medgivande i varje enskilt
ärende, yttranderätt vid årsmötet.
12 § Beslutsmässighet
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade som är närvarande vid årsmötet.
13 § Beslut och omröstning
Beslut fattas genom acklamation eller, om så begärs, genom votering.
Vid votering avgörs alla frågor genom enkel majoritet, med undantag för vad som bestäms i 27 §.
Enkel majoritet kan vara antingen relativ eller absolut.

Val avgörs genom relativ majoritet, innebärande att den (de) som erhållit högst antal röster är vald
(valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, innebärande att mer än hälften av antalet
avgivna röster skall stödja förslaget.
Votering sker öppet. Val till styrelsen bör dock ske genom sluten omröstning.
Vid votering som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid
årsmötet, om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgörs frågan genom
lottning. Vid val skall, i händelse av lika röstetal, frågan alltid avgöras genom lottning. Beslut
bekräftas med klubbslag.
14 § Valbarhet
Valbar till styrelse är person som samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar.
Personen skall vara minst 16 år och vara nominerad på förslag av valberedningen eller av ombud på
årsmötet.
För valbarhet krävs ej medlemskap i till Förbundet ansluten Förening.
Den som har anställning inom Förbundet kan inte väljas till revisor eller revisorsersättare i
Förbundet.
15 § Ärenden vid årsmöte
Följande skall upptas på dagordningen samt protokollföras:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
4. Fastställande av röstlängd för mötet.
5. Godkännande av kallelse till mötet.
6. Fastställande av dagordning för mötet.
7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Styrelsens förslag till budgetramar för det kommande verksamhetsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag till mötet.
12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
13. Val av
a.
tre styrelseledamöter för en tid av tre år.
b.
tre styrelseersättare för en tid av ett år.
c.
två revisorer och två revisorsersättare för innevarande verksamhetsår. I detta
val får styrelsens ledamöter inte delta.
14. Val av valberedning och ordförande i valberedningen för en tid av ett år.
15. Fastställande av medlemsavgift.
16. Mötets avslutande.
16 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte, när revisor eller minst en femtedel av de till
Förbundet anslutna Föreningarna begär det. Sådan framställning skall ske skriftligen och innehålla
skälen för begäran.
Vid extra årsmöte får endast frågor som föranlett mötet upptas till behandling.

17 § Hinder för årsmöte
Om force majeure hindrar att årsmötet hålls på angiven tid, skall den sittande styrelsen fortsätta
arbeta till dess årsmöte kan hållas.

Valberedningen
18 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen skall bestå av fem personer, väl spridda över verksamhetsområdet.
Valbar till valberedningen är person som samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar.
Styrelseledamot jämte ersättare är inte valbar till valberedningen.
Valberedningen skall till nästkommande årsmöte föreslå:
•
Årsmötesfunktionärer
•
Styrelseledamöter
•
Styrelseersättare
•
Revisorer
•
Revisorsersättare
Valberedningen bör nominera fler namn än antalet valbara platser och delge styrelsen förslagen
senast sex veckor före årsmötet.

Revisorer
19 § Revision
Revisor har rätt att när som helst ta del av Förbundets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll
samt övriga handlingar.
Förbundets bokslut skall vara revisorerna tillhanda senast två månader före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret,
samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast sex veckor före årsmötet.

Styrelsen
20 § Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Örkelljunga.
21 § Sammansättning
Styrelsen skall bestå av:
•

Nio ledamöter, valda av Förbundets årsmöte för en tid av tre år. Vid varje årsmöte väljs tre
ledamöter, varav minst en vid tidpunkten för inval skall vara i åldern 16-25 år.

•

Tre ersättare, valda för en tid av ett år.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig kassör,
sekreterare och vice sekreterare.
Styrelsen får utse person som adjungerad ledamot. Adjungerad ledamot har inte rösträtt men kan
efter styrelsens beslut ges yttrande- och förslagsrätt.

22 § Styrelsens åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen Förbundets beslutande organ och har ansvar för Förbundets
angelägenheter. Det åligger styrelsen att
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

planera, leda och fördela arbetet inom Förbundet,
utse ledamöter i de råd och utskott som ingår i Förbundet,
anställa och ansvara för personal,
vidta nödvändiga åtgärder för att hålla årsmöte,
upprätta verksamhetsberättelse,
tillse att för Förbundet bindande lagar och regler efterföljs,
verkställa av årsmötet fattade beslut,
förvalta Förbundets tillgångar,
tillställa revisorerna handlingar enligt 19 §,
bevilja medlemskap enligt 6 §,
föreslå en av styrelsens ledamöter som adjungerad ledamot i ELM:s styrelse,
samverka med styrelserna för ELM, ELM Syd, ELM Nord, Missionsgården Strandhem och
Åhus Missionsgård,
erbjuda en styrelseledamot från ELM respektive ELM Syd adjungering i Förbundets styrelse,
och
föreslå ELM personer att kalla till predikanter.

23 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter begärt
det.
Styrelsen är beslutsmässig, när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter eller
ersättare för dessa är närvarande. För beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter
eller ersättare för dessa är eniga om beslutet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en för
sammanträdet utsedd justerare. Reservationer skall antecknas till protokollet.
24 § Överlåtande av beslutanderätt
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i utpekade grupper av ärenden till
en eller flera ledamöter, utskott, kommitté eller annat organ eller till anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande
underrätta styrelsen beslutet och dess innehåll.
25 § Ansvar
Styrelsen är inför årsmöte ansvarig för verksamhet och förvaltning.
Enskild styrelseledamot kan ej ställas till ansvar för beslut som fattats i hans frånvaro eller som han
till protokollet reserverat sig mot.

Stadgar
26 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om frågor uppkommer som inte omfattas av
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen och
anmäls vid efterföljande årsmöte.

27 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två, på varandra följande, årsmöten med minst två
tredjedelar av avgivna röster.
Förbundets ställning till Bibeln och den evangelisk-lutherska bekännelsen enligt 1 § får ej ändras.
27 § får ej ändras.
28 § Upplösning av Förbundet
För upplösning av Förbundet krävs beslut av två, på varandra följande, ordinarie årsmöten med
minst två tredjedelar av avgivna röster. Eventuella tillgångar skall tillfalla organisation/- er som
samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar.

