
Stadgar 
för 

Faith Home Barnfond 
 
 
§1 Föreningens namn 
Föreningens namn är FAITH HOME BARNFOND. 
 
§2 Hemort 
Föreningens har sitt säte i Örebro och är verksam i Sverige. 
 
§3 Ändamål och verksamhet 
Föreningen Faith Home Barnfond är en ideell förening som vilar på kristen grund. 
Föreningens ändamål är att främja vård och uppfostran av barn och lämna bidrag för 
undervisning och utbildning av barn. Detta sker genom att understödja barnhemmet Faith 
Homes verksamhet, med ekonomiskt och socialt bistånd. 
 
Föreningen Faith Home Barnfonds ändamål uppfylls genom föreningens verksamhet. 
Verksamheten består i: 
 

- att organisera fadderverksamhet som syftar till att engagera föreningens medlemmar 
för Faith Homes verksamhet i Porur, Indien. 

- att insamla ekonomiska medel till barnhemmet Faith Home, 
- att genom information väcka intresse för bistånds- och utvecklingsarbete i Indien 

 
§4 Medlemskap 
Till medlem i föreningen kan antas organisationer, företag, övriga sammanslutningar, 
föreningar, och enskilda personer som arbetar för föreningens ändamål och som godtager och 
därmed förbinder sig att följa dessa stadgar. Fadderföräldrar som regelbundet betalar 
fadderavgift till Faith Home erbjuds automatiskt medlemskap.  
 
§5 Medlemsavgift 
Medlemsavgift i föreningen fastställs av årsmötet och erläggs årligen. 
 
§6 Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är från och med den 1 juli till den 30 juni. 
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till Årsmötet påföljande år. 
 
§7 Revision 
För granskning av föreningens verksamhet och räkenskaper utses på Årsmötet två revisorer 
jämte en suppleant. Granskningen skall vara avslutad och överlämnad till Styrelsen senast den 
15 augusti.  
 
§8 Årsmöte 
Föreningen skall årligen under augusti eller september månader hålla Årsmöte. Motioner till 
Årsmötet skall ha inkommit till föreningens styrelse senaste den 15 augusti. Kallelse till 
Årsmöte skall ske genom personligt meddelande till medlemmar minst 14 dagar i förväg eller 
på annat sätt som bestämdes på ordinarie Årsmöte. 



 
Vid Årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

1. Val av mötesordförande och sekreterare. Val av två justeringsmän som jämte 
ordförande skall justera årsmötesprotokollet. 

2. Fråga om Årsmötets stadgeenliga kallande. 
3. Fastställande av dagordning 
4. Föredragning av Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskapsberättelse. 
5. Revisorernas berättelse för Styrelsens förvaltning under det gångna året. 
6. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser. 
7. Fastställande av medlemsavgifter. 
8. Val av ordförande i Styrelsen. 
9. Val av övriga ledamöter i Styrelsen. 
10. Val av suppleanter i Styrelsen 
11. Val av förenings revisorer och revisorssuppleanter. 
12. Val av två ledamöter i valberedning varav en skall vara sammankallande 
13. Information om aktuella projekt och aktiviteter inför det kommande året. 
14. Behandling av motioner som inkommit till Styrelsen minst 7 dagar före mötet. 
15. Övriga frågor. 

 
§9 Extra årsmöte 
Extra Årsmöte skall hållas då styrelsen så begär. Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra 
Årsmöte när revisorerna så kräver, eller när det begärs av minst en tiondel av föreningens 
medlemmar. 
 
§10 Beslut, omröstning 
Vid omröstning äger varje närvarande medlem eller representant för organisation en röst. 
Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs.  
Med undantag för de i §11 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel 
majoritet. Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om medlem så 
begär. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av 
ordförande vid mötet. Vid val i händelse av lika röstetal får lotten avgöra. Beslut bekräftas 
med klubbslag. 
 
§11 Ändring av stadgar och upplösning av föreningen 
Endast årsmöte får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I så fall krävs att minst 2/3 
av antalet avgivna röster biträder beslutet. 
 
§12 Styrelsen 
Styrelsen förvaltar föreningens angelägenheter och leder dess verksamhet. Styrelsen består av 
ordförande, kassör, sekreterare samt minst två ordinarie ledamöter och två suppleanter. 
Styrelsen väljs på årsmöte på två år. Ordförande och hälften av ledamöterna väljs på jämnt 
kalenderår. Övriga ledamöter väljs på ojämnt kalenderår. Suppleanter väljs på ett år. Styrelsen 
utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen skall sammanträda minst 
fyra gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträde 
och minst hälften av dem är närvarande. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsrätt. Vid 
sammanträde skall protokoll föras. Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens 
räkenskaper, årsmötes och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som 
revisorerna önskar ta del av när helst de så begär. När det gäller revision av förvaltningen av 
det senaste räkenskapsåret, skall allt för revision nödvändigt material tillhandahållas senast 14 
dagar före årsmötet.  



 
§13 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av ledamot eller ledamöter utsedda av styrelsen. 
 
 
§14 Upplösning 
Vid upplösning av föreningen skall samtliga föreningens tillgångar överföras till sådant 
likartat ändamål och likartad verksamhet som föreningens, varom föreningen beslutar. 
 
 
Örebro den 14 juni 2003. 
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