STADGAR FÖR MUSKETÖRERNA I RÅGSVED
Reviderade och antagna vid Årsmötet 7 mars 2015.
§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är ”Musketörerna i Rågsved”.
§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar
tillsammans med personer som är eller varit i utanförskap, hemlöshet och, i många fall, någon
form av beroendeproblematik. I Musketörerna är det de utsatta själva som driver
organisationen och får stöd att tala i egen sak. Musketörernas guider lotsar deltagarna till
ansvariga myndigheter, förvaltningar, institutioner och organisationer för att de ska få sina
grundläggande rättigheter tillgodosedda utifrån principen att alla har lika värde och samma
rättigheter. Guiderna utbildas genom metoden att lära genom att göra och i principen att först
får du stöd av andra att hjälpa dig själv, sedan stöder du andra att hjälpa sig själva.
Musketörernas verksamhet är ett ”återvinningsprojekt” – människor som hamnat i
utanförskap kommer tillbaka och gör skillnad för sig själva och för andra.
Musketörerna arbetar för att förändra livsvillkoren för utsatta människor, deras barn och
familjer. Vi
- guidar och lotsar människor i utanförskap till ansvariga myndigheter och institutioner, så att
de får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda;
- erbjuder möjliga vägar till återförening mellan barn, familj och andra anhöriga;
- informerar och utbildar om konsekvenserna av utanförskap.
Föreningen tar i sin verksamhet emot deltagare från i huvudsak alla stadsdelar i
Stockholms stad och från kommuner i Stockholms län.
§ 3 Föreningens säte
Musketörerna i Rågsved har sitt säte i Rågsved, Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsområde, Stockholms stad.
§ 4 Medlemskap
Medlem i föreningen är den som betalar medlemsavgift. Betalande medlem har
yttrande- och rösträtt på föreningens årsmöte. Årsmötet kan på förslag av styrelsen utse
hedersmedlemmar. Även hedersmedlemmar måste betala medlemsavgift för att ha
rösträtt på årsmötet.
§ 5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.
§ 6 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, och minst tre övriga ledamöter och två suppleanter.
Styrelsen väljs vid årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och
kassör. Suppleanterna närvarar alltid vid styrelsemöten.

§ 7 Styrelsens uppgift
Styrelse företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess
angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i
dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens
ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till
årsmötet för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordförande finner det erforderligt eller om minst två
ledamöter begär detta.
Styrelsen beslutar då minst tre personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör i förening.
§ 8 Räkenskaper
Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
§9 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer.
§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den
1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till
ordinarie medlemmar senast 21 dagar före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före
extra årsmöte. Motioner att behandlas vid årsmötet ska vara insända till styrelsen minst
14 dagar före årsmötet. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av budget för det
kommande räkenskapsåret.
11. Val av ordförande i föreningen för en tid av två år.
12. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år samt suppleanter för en tid av ett
år.

13. Val av två revisorer.
14. Val av valberedning om minst två personer varav en är sammankallande.
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
16. Övriga frågor.
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får
inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.
§ 11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när
minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till
styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet
ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.
§ 12 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig men kan ges till ombud
genom underskriven fullmakt.
§ 13 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna
röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.
§ 14 Upplösning av föreningen
Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande
sammanträden, varav minst ett är ordinarie. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste
bifalla förslaget. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till
verksamhet med liknande syfte.

