Stadgar 2020
REKO Helsingborgs Ungdomsjour

Dessa stadgar antog vid uppstart av föreningen REKO Helsingborgs Ungdomsjour 8 Mars
2020.

§ 1 Namn
Föreningens namn är REKO Helsingborgs Ungdomsjour

§ 2 Ort
Föreningen har sitt säte i Helsingborgs kommun.

§ 3 Ändamål
Föreningens ändamål är
●

att arbeta förebyggande och främjande för unga personer mellan 13-21 års hälsa och
utveckling i Helsingborg.

●

att vara ett komplement till kommunens ordinarie verksamheter och samverka både
med privat och offentlig sektor för att uppnå detta.

●

att erbjuda stöd och förebyggande insatser i form av: chatt, stödsamtal, föreläsningar
samt gruppverksamhet för unga och vårdnadshavare.

Föreningens arbete ska ske utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv med fokus på
barnperspektiv genom demokratiska arbetsformer som präglas av
●

respekt för alla människors lika värde

●

socialt ansvar

●

hederlighet och öppenhet

●

Viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och

med särskilt fokus på frågor som rör barn och ungas rätt till en god psykisk hälsa och ett liv
fritt från förtryck och utanförskap och främja allas lika värde oavsett kön, socioekonomisk-,
kulturell-, religiös-, politisk bakgrund.

§ 4 Medlemmar
Medlemskap beviljas genom en ansökan som initialt kommer att ske via en
ansökningsblankett och sedan digitaliseras. Ansökningar beviljas löpande med förutsättning
att kraven för medlemskap uppfylls.
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Man kan ansöka om olika typer av medlemskap som
●

ungdomsmedlemskap (REKO KOMPIS)

●

stödmedlemskap (REKO VUXEN)

●

stödmedlemskap annan förening samt verksamhet/företag (Innefattar även
sponsorer) (REKO SPONSOR)

Medlemmarna oavsett ingång måste dela vår och därmed också Unizons värdegrund och vara
införstådda med det arbete som jouren utför.

§ 4:1 Medlemsavgift
Medlemsavgift revideras eller fastställs vid varje årsmöte. Medlemsavgiften betalas in i
samband med godkänt medlemskap.

Medlemsavgift för
● ungdomar mellan 13-21 år är kostnadsfri
● vuxen är 100 SEK per år

§ 4:2 Uteslutning
Uteslutning ur föreningen beslutas av styrelsen och grundar sig i beteende/uppförande som
strider mot värdegrunden. Bedöms vid varje enskilt fall.

Medlem som motarbetar föreningens arbete eller orsakar föreningen skada, och har beretts
tillfälle att yttra sig till styrelsen, utesluts. Beslut om uteslutning tas av styrelsen med
kvalificerad majoritet.

§ 4:3 Utträde
Medlem har rätt att när som helst efter skriftligt meddelande till styrelsen utträda ur
förbundet.

Medlem som enligt § 4:1 inte erlagt medlemsavgift det aktuella medlemsåret och som efter
en skriftlig påminnelse inte betalat, ska anses ha utträtt ur förbundet.
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§ 4:4 Medlemmarnas rättigheter
Ungdomsmedlemmar - även kallad REKO KOMPIS
● erbjuds att delta vid årsmöte
● har rösträtt vid årsmöte
● erbjuds att delta i verksamhet som bedrivs av föreningen
● erbjuds, om de är minst 20 år att arbeta som volontärer i chatten

Medlemskap vuxen - även kallad REKO VUXEN
● erbjuds att delta vid årsmöte
● erbjuds att delta i verksamhet som bedrivs av föreningen
● erbjuds att arbeta som volontärer i chatten

Stödmedlemskap annan förening samt verksamhet/företag (Innefattar även sponsorer)
- även kallad REKO SPONSOR
● erbjuds reklam för sin insats

§ 5 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§ 6 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen första
kvartalet på året på plats som styrelsen bestämmer. Skriftliga elektroniska kallelse ska
avsändas till alla medlemmar senast en månad före ordinarie årsmöte och senast 12 dagar
före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1 Mötets öppnande
2 Godkännande av dagordningen
3 Val av ordförande för mötet och sekreterare
4 Upprättande av röstlängd
5 Val av justerare
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6 Val av rösträknare
7 Fråga om föreningens behöriga utlysande
8 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
9 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
10 Revisorernas berättelse för samma tid
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
12 Beslut om årsavgift för kommande år för a) medlem, d.v.s. ansluten medlem b)
stödmedlem
13 Val av ordförande (2 år)
14 Val av kassör (2 år)
15 Val av styrelseledamöter (2 år)
16 Val av en revisor som är godkänd revisor (1år).
17 Val av ledamöter (2 år) till valberedningen, varav en sammankallande
18 Fastställande av arvoden
19 Behandling av propositioner och motioner
20 Fastställande av verksamhetsplan
21 Beslut om tid och plats för nästa årsmöte
22 Behandling av ärende som enskild medlem hos styrelsen skriftligen anmält

Ärende som ej upptagits på föredragningslistan kan ej tas upp för beslut.

§ 7 Styrelse
Styrelsen företräder förbundet, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter
samt beslutar å förbundets vägnar i alla ärenden vars handläggning inte regleras på annat vis i
dessa stadgar. Mandatperioden för samtliga styrelsemedlemmar är 2 år. Styrelsen väljs om
vart annat år vid årsmöte.

Styrelsen beslutar och ansvarar för
●

att verka för förbundets ändamål

●

att verkställa av föreningen fattade beslut

●

att sköta föreningens ekonomi och bokföring

●

att upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning
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●

att verkställa övriga åligganden i enlighet med dessa stadgar

●

att inneha arbetsgivaransvaret för anställd personal

Styrelsen består vid uppstart av denna förening av
●

ordförande

●

sekreterare

●

kassör

Styrelsen ska bestå av 3-5 medlemmar inklusive ordförande.

§ 8 Styrelsesammanträde
●

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Kallelse till styrelsemötet ska skickas
ut senast tre veckor före mötet. Beslutsprotokoll ska föras vid styrelsemötena.
Beslutsprotokollen ska justeras av ordföranden.

●

Ledamot som ej kan närvara ska snarast möjligt anmäla förhinder.

●

Extra styrelsemöte sammankallas när minst en i styrelsen begär det.

§ 9 Arvoden och kostnadsersättningar

Arvoden beslutas av styrelsen vid årsmöte. Arvoden utgår för uppdrag åt förenings vägnar.
Arvoden utgår till styrelsen för uppdrag i enlighet med §7. Vad som arvoderas kan vid varje
årsmöte revideras.

§ 9:1 Arvoden utgår för följande
●

styrelseuppdrag så som officiell representation, gruppverksamhet, uppdrag åt
föreningens vägnar avseende verksamhetsutveckling, hantering av ekonomi osv.

●

styrelsearvodet beslutas utifrån de tillgångar som finns i föreningen.

●

verksamhetens kostnader går alltid före styrelsearvode.

§ 10 Firmatecknare
Föreningens firmatecknare är ordförande, sekreterare och kassör.
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§ 11 Revisorer
Föreningens räkenskaper och verksamhet ska årligen granskas av den på årsmötets utsedda
revisor. Styrelsen ska överlämna årsredovisningen i sådan tid att revisor kan avlämna sin
revisionsberättelse till föreningen.

§ 12 Ändringar av stadgar
Ändring av dessa stadgar kan göras av styrelsen. Beslut om ändring i § 4.1 kräver majoritet vid
ett årsmöte.

§ 13 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas.
Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte.
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