
STADGAR FÖR HALLUNDAKYRKANS UNGDOM 
 

JESUS KRISTUS ÄR HERRE 
 
Denna urkristna bekännelse är också Equmeniakyrkan och dess församlingars. Genom equmenia bedrivs 
Hallundakyrkans barn- och ungdomsarbete, som utformas med utgångspunkt i bekännelsen till Kristus som 
Herre och Frälsare.  
 
Genom en mångfald av arbetssätt och uttryck vill Hallundakyrkans Ungdom: 
 
• föra evangelium om Kristus till unga människor 
• verka för Kristi kyrkas synliga enhet 
• främja personlig kristen tro och gemenskap i den kristna församlingen 
• hävda den enskildes värde och utveckla förmågan till självständiga ställningstaganden 
• stimulera till ansvarigt engagemang i samhälls- och kulturliv 
• visa på individens ansvar för Guds skapelse, samt 
• hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor i Sverige och världen 
 
Föreningen  
 
§ 1 
Föreningens namn är Hallundakyrkans Ungdom. 
 
§ 2 
Hallundakyrkans Ungdom har anförtrotts ansvaret för Hallundakyrkans församlings barn- och 
ungdomsverksamhet eller annan församling den har uppgått i. Församlingen har ett andligt ansvar för barn- 
och ungdomsarbetet och bär dess ledare och funktionärer i bön och omsorg. Styrelsen ansvarar för att hålla 
församlingen underrättad om verksamhetens utveckling, val av styrelse samt verksamhets- och 
kassaberättelse. 
 
§ 3 
Föreningen är en del av equmenia och Region Stockholm. 
. 
Medlemskap 
 
§ 4 
Med medlem i föreningen avses den som : 
1, vill verka i enlighet med föreningens stadgar, 
2, deltagit eller varit ledare i någon av föreningens beslutad verksamhet eller som 
3, under året betalt av föreningen fastställd medelmsavgift, eller på annat sätt skriftligen tagit ställning för 
medlemskap 
 
 
Beslutsordning 
 
§ 5 
Beslut om föreningens verksamhet fattas i årsmöte, föreningsmöte och/eller genom ungdomsrådet enligt 
bestämmelserna i dessa stadgar. 
Rätt att deltaga i förhandlingar och beslut i års- och föreningsmötets förhandlingar tillkommer medlem i 
föreningen. 
Rätt att deltaga i års- och föreningsmötets förhandlingar men ej dess beslut, tillkommer dessutom ledamot av 
församlingens styrelse. 



Ungdomsrådets och föreningens beslut avgörs genom omröstning med enkel majoritet. Vid lika röstetal 
gäller den mening som ordföranden biträder, utom i val, då avgörandet sker genom lottning. Förslag om 
stadgeändring och upplösning av föreningen regleras i §§ 15 och 16. 
Årsmöte 
 
§ 6 
Föreningen håller årsmöte senast mars månad på dag som ungdomsrådet beslutar. Årsmötet hålls före 
församlingens årsmöte. 
Kallelse till årsmöte skall offentliggöras senast fyra veckor före årsmötet. Ärende som medlem önskar få 
behandlat i årsmötet skall vara ungdomsrådets ordförande eller sekreterare tillhanda senast tre veckor före 
årsmötet. 
I årsmötet har alla medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt. Alla som är intresserade av föreningens 
verksamhet har närvaro- och yttranderätt, men däremot inte rösträtt. 
 
§ 7 
Vid årsmöte förekommer följande ärende: 
a. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, justeringsmän samt övriga funktionärer för årsmötet. 
b. Fastställande av dagordningen. 
c. Fråga om årsmötet är sammankallat på rätt sätt. 
d. Verksamhetsberättelse, medlemsstatistik, ekonomisk redogörelse för föregående verksamhetsår samt  
revisorernas berättelse.  
e. Beslut angående ansvarsfrihet. 
f. Beslut angående riktlinjer för kommande verksamhetsperiod. 
g. Fastställande av eventuell medlemsavgift. 
h. Val av ordförande för ungdomsrådet. 
i. Val av övriga ledamöter för ungdomsrådet. 
j. Val av två revisorer och en revisorsuppleant. 
k. Val av övriga funktionärer. 
l. Val av ledamöter till valberedningen 
m. Rapport om gruppernas ledare. 
n. Till årsmötet inkomna ärenden. 
o. Ärenden som årsmötet beslutar uppta till behandling. 
 
Föreningsmöte 
 
§ 8 
Föreningsmöte hålls på kallelse av ungdomsrådet eller då minst 10% av föreningens medlemmar så begär. 
Kallelse till föreningsmöte skall utfärdas senast en vecka före mötet. 
I årsmötet har alla medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt. Alla som är intresserade av föreningens 
verksamhet har närvaro- och yttranderätt, men däremot inte rösträtt.  
 
§ 9 
I föreningsmötet behandlas följande ärenden: 
a. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, justeringspersoner samt övriga funktionärer för 
föreningsmötet, 
b. fråga om föreningsmötet är sammankallat på rätt sätt, samt 
c. det eller de ärenden som angetts i kallelsen. 
 
Ungdomsråd 
 
§ 10 
För ledningen av föreningen svarar ett ungdomsråd som består av en ordförande och minst 3 max 6 övriga 
ledamöter. Pastorer och anställda ungdomsinstruktörer, eller motsvarande deltar i ungdomsrådets 
överläggningar. För fattande av beslut skall minst tre ledamöter deltaga i beslutet. 



 
§ 11 
Ungdomsrådets ledamöter skall dela HKU:s grund som uttrycks i stadgarnas inledning. 
§ 12 
Ungdomsrådet utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Kassör och sekreterare kan 
adjungeras. 
 
§ 13 
Ungdomsrådet leder föreningens verksamhet och ansvarar för det långsiktiga arbetet med strategier, visioner, 
planering av verksamhet och ekonomi, ledarstöd samt rekrytering. 
Ungdomsrådet har till uppgift att leda föreningens arbete och därvid bland annat: 
• verkställa föreningens beslut 
• svara för kontakter med såväl Region Stockholm som equmenia samt olika samhällsorgan 
• söka förverkliga arbetsgemenskapen i församlingen och med andra equmeniaföreningar i närområdet, samt 
befrämja ekumeniken i närområdet 
• ansvara för ledarrekryteringen, samt 
• förbereda års- och föreningsmötenas ärenden. 
 
§ 14 
Hallundakyrkans Ungdoms firma tecknas var för sig eller två i förening av den eller de personer som 
styrelsen utser. Ungdomsrådet ansvarar gemensamt för den ekonomiska förvaltningen och att upprätta 
verksamhets- och kassaberättelser till årsmötet. 
 
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Revisorerna ska granska ungdomsrådets förvaltning och hur 
ungdomsrådet verkställt de beslut som årsmöte, föreningsmöte och ungdomsrådet fattat. 
 
Ändring av stadgar 
 
§ 15 
Ändring av föreningens stadgar kan endast ske på två på varandra följande årsmöten eller ett årsmöte och ett 
föreningsmöte i fri ordning efter varandra, och fordrar att minst 2/3 av de närvarande röstberättigade röstar 
härför vid varje möte. Det ska gå minst fyra månader mellan mötena. Församlingen skall underrättas om 
mötenas beslut. 
 
Upplösning av föreningen 
 
§ 16 
För upplösning av föreningen fordras att minst 2/3 av de vid årsmötet närvarande 
röstberättigade biträder därom framlagt förslag samt att församlingen underrättas om beslutet. Vid 
upplösning av föreningen tillfaller dess tillgångar församlingen i första hand och om församlingen vid 
föreningens upplösning skulle ha upphört att existera tillfaller tillgångarna till equmenia. 
 
Stadgeändringar 
 
Stadgarna antogs vid konstituerande årsmöte för SMU i Hallunda den 2 februari 1974. 
§ 1 ändrades vid årsmöte den 3 februari 1984 (namnändring). 
§ 11 ändrades vid årsmöte den 1 februari 1985. 
§ 11 ändrades vid årsmöte den 10 februari 1995. 
§§ 2, 3, 11 och 14 ändrades vid årsmöte den 6 februari 1998. 
§§ Inledning, 2, 3, 4 och 12 ändrades vid årsmöte den 13 februari 2004. 
§§ 6, 8, 12, 15, 16 och 17 ändrades vid årsmöte den 10 februari 2012.  
Uppdaterad 22 februari 2013 
§§ inl*, 2*, 3*, 4*, 5*, 6*, 7* (8, 9 utgår) 10*->8, 9 blir ny, 11*->10, 12->11, 13->12, 14*->13, 14 blir ny, 
15 utgår, 16->15, 17*->16 * betyder att paragrafen har fått ändringar i texten. 


