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KUMULUS
möjligheter för unga i Kalmar län
§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är KUMULUS, center för internationella möjligheter för unga i Kalmar län.
§ 2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte på Regionförbundet i Kalmar län
§ 3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening.
§ 4 Föreningens syfte
Syftet med föreningen är att öka ungas möjlighet till personlig utveckling genom lokala,
regionala och internationella erfarenheter.
Unga människors möjligheter för engagemang, utveckling och ta ansvarstagande. Vi vill främja
ungdomars deltagande och jobba för unga människors ständiga deltagande, inflytande och
makt.
Vi ser ungdomar som initiativtagare, och aktiva deltagare, vilket ska prägla alla delar av vår
verksamhets utveckling.
§ 5 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, mellan dessa förvaltas verksamheten av styrelsen.
§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari till 31 december.
§ 7 Medlemskap
Medlemskap i föreningen Kumulus står öppet för kommuner, Regionförbund samt ideella
föreningar med ungdomsverksamhet i Kalmar län och angränsande regioner i och utanför
Sverige. En förutsättning för medlemskap i föreningen är att varje medlem erlägger den årliga
medlemsavgiften som styrelsen fastlagt.
§8 Adjungerat medlemskap
Adjungerat medlemskap kan sökas av myndigheter eller organisationer som vill verka och
stödja KUMULUS syfte och verksamhet. Årsmötet beslutar om vilka som ska antas som
adjungerade medlemmar.
§ 9 Utträde
En medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen senast
den 12 månader innan det utträdet sker. Gäller från och med 2014-01-01.
§ 10 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar får – förutom av föreningens styrelse – skriftligen
framläggas av medlem. Ett sådant förslag ska ha inkommit senast 2 månader innan årsmöte
äger rum. Förslaget ska av föreningens styrelse med eget yttrande överlämnas till årsmötet.
§ 11 Förenings upplösning
För föreningens upplösning krävs beslut med minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster vid
två på varandra följande årsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.
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Vid upplösning ska föreningens skulder betalas utav dess medlemmar. Därefter ska
föreningens tillgångar användas till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska
ske beslutas på det sista årsmötet.
§ 12 Årsmöte
Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ.
Styrelsen ska inför årsmötet upprätta röstlängd med Föreningens röstberättigade medlemmar.
Varje medlem utser ett ombud till årsmötet. Ombud får inte tillhöra styrelsen och får inte
representera mer än en medlem. Uppgift på ombuds namn bör vara styrelsen tillhanda senast
två dagar före årsmötet. Medlemskommuner har 1 röst per kommun på årsmötet.
Medlemsföreningar har 2 röster per kommun som föreningen har lokalförening i.
I samband med årsmötet utser Regionförbundet i Kalmar län en styrelserepresentant för det
kommande året.
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 30 april varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För
att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst fyra veckor i förväg. Årsmötet
är beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötet.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mötets öppnande
Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som
styrelsen upprättat.
Fråga om mötets behöriga utlysande
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Styrelsens årsredovisning för det gångna året
Revisorernas berättelse för det gångna året
Fastställande av resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av sju ordinarie ledamöter och en ordförande för en tid av ett år.
Val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år.
Val av tre ledamöter, varav en ordförande, i valberedningen.
Verksamhetsplan för tiden fram till 31 december nästkommande år.
Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Behandling av förslag som enligt den i § 12 samt § 13 angivna ordningen ingivits till
årsmötet alternativt styrelsen hänskjutit till årsmötet.
Övriga frågor
Mötets avslutande

§ 13 Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet (motioner)
Rätt att inge förslag till årsmötet har alla medlemmar som fullgjort sina skyldigheter mot
Föreningen. Styrelsen ska överlämna inkomna motioner med ett eget yttrande till årsmötet.
Motioner ska ha inkommit senast 8 veckor innan årsmötet.
§ 14 Extra årsmöte
Om styrelsen anser det vara påkallat eller om revisorer eller minst hälften av föreningens
medlemmar så begär, ska styrelsen kalla till extra årsmöte. För att vara behörigt måste
föreningens medlemmar meddelas minst fyra veckor i förväg.
På extra årsmöte kan bara de ärenden som tagits upp i kallelsen behandlas.
§ 15 Styrelse
Föreningens löpande verksamhet och förvaltning leds av en styrelse. Styrelsen är också
föreningens högsta beslutande organ när inte årsmötet är samlat. Styrelsen ska ha 8 ledamöter;
5 föreningsrepresentanter varav 1 väljs till ordförande, 2 kommunrepresentanter samt 1
representant från Regionförbundet i Kalmar län. Ordförande har utslagsröst i styrelsen.

2

Reviderade 2013-10-16

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt tillsätter de övriga funktionärer som anses vara
nödvändiga. Styrelsen får överlåta beslutanderätt på ett verkställande utskott eller på utskott
som tillsatts för särskild uppgift eller på enskild styrelseledamot eller på kanslichef.
Styrelsen beslutar om hur föreningens firma ska tecknas.
Styrelsen ska upprätta en arbetsordning för styrelsearbetet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när styrelsen beslutat härom eller efter
framställning av minst tre ledamöter. Kallelse till sammanträde utsänds minst sju dagar före
detta.
§ 16 Revisorer
Föreningens förvaltning och räkenskaper ska revideras årligen av en revisor som, tillsammans
med en suppleant, utsetts av ordinarie årsmöte. Revisorn ska för varje räkenskapsår avge
revisionsberättelse. Berättelsen ska överlämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie
årsmöte.
§ 17 Valberedning
Valberedningen väljs på ett år. De ska vara tre till antalet, varav en är sammankallande.
§ 18 Kansliservice
Föreningen ska ha ett kansli med uppgift att under styrelsen handha administrationen och
ombesörja dess löpande verksamhet.
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