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§ 1 Sammansättning 
Skåne-Blekinges regionala förbund inom KFUK-KFUM Sverige (nedan kallat regionen) är ett regionalt 

förbund inom KFUK-KFUM Sverige. 

Regionen är en sammanslutning av föreningar, anslutna till ett av KFUK-KFUM:s Specialförbund, inom Skåne och 

Blekinge län. Föreningarna är gentemot regionen självständiga. 

§ 2 Målsättning, grundvalar och syfte 
Regionen ansluter sig till KFUK-KFUM Sveriges och samtliga KFUK-KFUMs specialförbunds målsättningar och 

KFUK-KFUM Sveriges grundvalar i sina respektive helheter. 

Vårt arbete syftar till att ge barn och ungdomar värdefull fritidssysselsättning där varje medlem skall kunna 

utvecklas, efter sina förutsättningar, till Kropp, Själ och Ande. 

Medlem definieras som medlem i en förening i sammanslutningen enligt §1. 

§ 3 Regionombudsmöte 

Befogenhet och tidsram 

Regionens högsta beslutande organ är dess årsmöte, regionombudsmötet. 

Ordinarie regionombudsmöte skall hållas varje år före april månads utgång. 

Kallelse och utskick 

Kallelse utfärdas av Regionens styrelse och skall vara tillgänglig för föreningarna minst sex (6) veckor före mötet. 

Föredragningslista, valberedningens förslag , inkomna förslag till årsmötet samt styrelsens yttrande över dessa 

och övriga nödvändiga dokument skall vara tillgängliga för föreningarna senast två (2) veckor före mötet. 

Rösträtt och ombud 

Rösträtt har ombud för föreningarna. Ombud har endast en röst, som är föreningsbunden, och kan överlåtas 

till annan medlem av föreningen. 

Varje förening har rätt till ett ombud samt ytterligare ett per påbörjat 200-tal medlemmar. 

Ombuds behörighet skall styrkas genom protokollsutdrag eller särskild fullmakt undertecknad av föreningens 

firmatecknare. 

Närvaro-, Yttrande- och Förslagsrätt 

Närvarande medlemmar vid regionombudsmötet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 

För övriga närvarande beslutar mötet om deras rättigheter. 

Ärenden 

Vid regionombudsmötet skall flera ärenden behandlas. Bland annat följande: 

Mötets öppnande, justering av röstlängd, godkännande av dagordning, val av mötesfunktionärer, val av 

justerare, mötets behöriga utlysande, föregående års verksamhets- och förvaltningsberättelser, 

revisionsrapport, ansvarsfrihet, motioner, propositioner, verksamhetsplan, budget, antal ledamöter i 

styrelsen, val av styrelseledamöter, val av ordförande, val av revisorer, val av valberedning samt avslutande 

av mötet. Frågor av ekonomisk karaktär skall finnas med på dagordningen för att kunna beslutas. Förening, 

enskild medlem, styrelsen samt revisorerna har rätt att till årsmötet inlämna förslag. Dessa skall för att 

behandlas vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. 

Beslutsmässighet, beslut och omröstning 

Mötet är beslutsmässigt med det antal ombud som är närvarande på mötet. 
Beslut fattas med acklamation (dvs med jarop) eller om så begärs med omröstning (votering). 

Samtliga frågor avgörs med enkel majoritet utom frågor om stadgeändring samt upplösning. 

Omröstning sker öppet, om inte ombud begär annat (sluten votering). 

Vid val skall i händelse av lika röstetal lottning avgöra. Samtliga beslut bekräftas av klubbslag. 
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§ 4 Extra Regionsombudsmöte 
Extra regionombudsmöte hålls om: 

• regionombudsmötet eller styrelsen så beslutar, 

• revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, 

• minst hälften av regionens föreningar skriftligen så begär. 

Underlåter styrelsen att inom fjorton (14) dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta. 
Kallelse jämte dagordning skall var tillgängliga för föreningarna senast sju (7) dagar före mötet. 

På extra regionombudsmöte får endast ärenden i dagordningen behandlas. I övrigt gäller samma som för 

ordinarie regionombudsmöte. 

§ 5 Styrelse 

Huvudansvar 

Regionens angelägenheter handhas av dess styrelse. Den skall, inom ramen för dessa stadgar, verka för 

regionens intressen och utveckling. Styrelsen ansvarar för att de beslut som fattas verkställs. Vid behov skall 

styrelsen anställa personal samt ansvara för denna. 

Sammansättning 

Valbar till styrelsen är medlem inom KFUK-KFUM i Sverige som är villig att verka efter dessa stadgar. 

Styrelsen består av ordförande, som väljs på ett(1) år i taget, samt 4-8 ledamöter, som väljs på två (2) år på 

så sätt att man eftersträvar att hälften av ledamöterna väljs varje år. Ordförande, kassör samt en majoritet 

av antalet ledamöter skall vara myndiga. 

Styrelsen utser, vid behov, inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt inom och/eller utom sig de 
utskott som erfordras för verksamheten. Styrelsen har rätt att adjungera utomstående personer till sig. 

Regionssekreteraren är ständigt adjungerad till styrelsen samt de utskott där så erfordras. 

Utskotten 

Utskottens uppgifter och befogenheter fastställs av styrelsen. Utskotten är ansvariga inför styrelsen. 

Sammanträden 

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordföranden eller när minst halva antalet ledamöter så begär. 

Styrelsen är beslutsmässig när kallelse har gjorts minst tre (3) dagar före mötet samt att minst halva 

styrelsen är närvarande. (Avhoppade styrelseledamöter räknas ej in i totala antalet styrelseledamöter). 

Styrelsen skall ha minst tre (3) protokollförda sammanträden per år. 

§ 6 Firmatecknare 
Rätt att företräda regionen och teckna dess firma tillkommer förutom styrelsen i dess helhet, den eller de 

personer som styrelsen utser. 

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår 
Regionens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12. 

Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två regionombudsmöten. 

§ 8 Revision 

Uppdrag 

Revisorerna, två (2) stycken som väljs på två (2) år växelvis, skall granska styrelsens förvaltning och 

räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret, samt till styrelsen senast 14 dagar före 

regionombudsmötet överlämna en revisionsrapport. 
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Styrelsens ansvar 

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna regionens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, 

föreningsmatrikel och övriga nödvändiga handlingar som revisorerna önskar ta del av, närhelst de så begär. 

För revision av förvaltningen skall styrelsen tillse att revisorerna har tillgång till alla önskade handlingar 
senast en (1) månad före regionombudsmötet. 

§ 9 Valberedning 

Uppdrag 

Valberedningen skall, till regionombudsmötet, förbereda samtliga på regionombudsmötet förekommande 

val, inklusive ny valberedning. Samtliga kandidater skall vara tillfrågade. 
Senast två (2) veckor före regionombudsmötet presentera de kandidater som då finns. 

Vid regionombudsmötet skall valberedningen presentera de kandidater man funnit till respektive post. 

Om möjligt skall hänsyn tas till spridning med avseende på geografisk tillhörighet och verksamhetsform man 

kommer ifrån samt lika fördelning manligt och kvinnligt. 

Sammansättning 

Valberedningen skall bestå av minst tre (3) personer varav en skall väljas till sammankallande av 

regionombudsmötet. 

§10 Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar skall beslut tas vid två (2) på varandra följande regionombudsmöten med minst 

fyra (4) månaders mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie regionombudsmöte. 

För bifall till stadgeändring fordras kvalificerad majoritet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

Förslag till stadgeändring skall meddelas i kallelse till regionombudsmötet. 

Ändring av stadgarna träder i kraft sedan de godkänts av KFUK-KFUM Sverige. 

§11 Upplösning 

Beslut 

För upplösning av regionen krävs beslut på två (2) på varandra följande regionombudsmöten med minst sex 

(6) månaders mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie regionombudsmöte. 

För bifall krävs minst 2/3 majoritet av avgivna röster på första mötet och minst 4/5 majoritet av avgivna 

röster vid andra mötet. 

Behandling av eventuellt tillgångar 

Om det i samband med en upplösning finns tillgångar kvar skall dessa förvaltas av KFUK-KFUM Sverige i max 

fem (5) år för eventuell nystart av regionen. Efter denna tid tillfaller tillgångarna KFUK-KFUM Sverige 


