STADGAR
för

World Children Need
IDEELL FÖRENING
§1 Namn
Föreningens namn är World Children Need.
§2 Ändamål
World Children Need hjälper fattiga människor både med andliga och materiella behov genom
förmedling av pengar och andra insamlade gåvor.
Genom fadderverksamhet ska föreningen hjälpa barn som inte har någon försörjare.
World Children Need ska sprida information om människors behov.
§3 Föreningens säte
Föreningen och dess styrelse har sitt säte i Vetlanda kommun.
§4 Medlemmar
Medlemskap sker genom inval i styrelsen. Styrelsen beslutar i alla former av medlemsärenden.
§5 Organisation
Beslut om föreningens verksamhet fattas i årsmöte, föreningsmöte enligt styrelsemöte enligt
bestämmelserna i dessa stadgar. Rätt att deltaga i beslut vid års- och föreningsmöte tillkommer
medlem i föreningen. Varje medlem i föreningen deltar med en röst men ordföranden har den
utslagsgivande rösten. Verksamhetsåret följer kalenderåret.
§6 Årsmöte
Föreningen håller årsmöte på dag som styrelsen beslutar före maj månads utgång.
Kallelse med dagordning skall ske senast två veckor före årsmötet genom personlig inbjudan, via
sms eller e-post.
Vid årsmöte förekommer följande ärenden:
 Beslut om årsmötets kallande har skett enligt stadgarna
 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 Föredragning av års- och kassaberättelse
 Revisorernas rapport
 Beslut om ansvarfrihet
 Val av styrelse
 Val av ordförande
 Val av revisorer
 Planering för kommande år
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§7 Styrelse
Styrelsen sköter föreningens angelägenheter och företräder föreningen. Styrelsen ska bestå av
minst tre och högst nio ledamöter. Ledamot utses för mandatperiod om upp till två år och väljs
växelvis, den första på ett år och den andra på två år.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal vinner den mening som företräds av ordföranden.
Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras och justeras av ordförande jämte den eller de
personer som utses.
Styrelsen träffas regelbundet för att uppfylla föreningens ändamål.
Styrelsen beslutar om medlemskap och uteslutning.
§8 Bokföring och revision
Föreningens räkenskaper ska göras i enlighet med lag och god sed på området. Bokföringen ska
granskas av revisor som utses på årsmötet.
§9 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordföranden samt kassören i föreningens styrelse, två i föreningen.
§10 Ändring av stadgarna
Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan göras på årsmötet. Ärendet skall då
finnas upptaget på utsänd dagordning vid kallelse till stämman. För genomförande krävs att två
tredjedelar av de närvarande medlemmarna förenar sig i beslutet tillsammans med en enig
styrelse.
§11 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen kan göras på årsmötet. Ärendet ska då finnas upptaget på
utsänd dagordning vid kallelse till årsmötet. För genomförandet krävs två tredjedelar av de
närvarande medlemmarna förenar sig i beslutet tillsammans med enig styrelse.
Vid upplösning ska föreningens tillgångar förmedlas ut till de projekt man för närvarande arbetar
med.

-----------------------

Stadgarna har antagits den 2 maj 2013 vid bildandet av föreningen World Children Need.
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