
Normalstadgar för lokalförening i Salt – barn och unga i EFS 
 

Antagna av Salts konstituerande årsmöte 12/11 2005. Ändringar införda av Salts styrelse 29/5 2006 och 11/12 2012. 
 

Stadgar för …………………………………………………………………… 
 

Med hemort i …………………………………………………...… kommun. 
 

Stadgarna är antagna av föreningen den …………………………………… 
 

Stadgarna är godkända av Salts riksstyrelse den …………………………... 
 
Detta är normalstadgar för lokalförening i Salt – barn och unga i EFS. Om en förening vill anta egna stadgar är detta möjligt, förutsatt att 
andemeningen i §§ 1-3 i normalstadgarna bibehålls. Av föreningen antagna stadgar ska alltid sändas in till Salts riksstyrelse för godkännande. 
 

När vi i dessa stadgar använder uttryck som ”förening” och ”styrelse” ska dessa tolkas som rent juridiska begrepp. Om det lokala 
sammanhanget vill använda andra uttryck – till exempel ”klubb” eller ”kår” respektive ”kontaktpersoner” eller ”planeringsgrupp” – går detta 
bra, trots att dessa inte förekommer i stadgarna. Observera dock att samma juridiska ansvar ställs på föreningen respektive styrelsen oavsett vad 
man väljer att kalla den. 
 

§ 1 Mål och syfte  
Vi vill att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus.  
Vi vill att tron ska hålla i vardagen och att den ska växa bland människor i Sverige och andra länder.  
 

§ 2 Anslutning och tillhörighet 
2.1 Föreningen är ansluten till Salts riksorganisation, och står på så sätt i en nära relation till EFS 
(Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen). Om sådan finns är föreningen även ansluten till Salts 
distriktsorganisation. Genom medlemskapet i Salt är föreningen skyldig att följa Salts riksstadgar, 
liksom de regler och anvisningar som Salt utfärdar för medlems- och statistikrapportering.  
 

2.2 Föreningens scoutarbete (om sådant finns) utgör en scoutkår och är genom Salt ansluten till 
Scouternas riksorganisation. Föreningens styrelse fungerar som kårstyrelse. Huvudledare för kåren kan 
utses inom eller utom styrelsen.* 
 

§ 3 Medlemskap 
3.1 Medlem i föreningen blir man genom en aktiv handling, till exempel genom att betala en 
medlemsavgift eller genom att skriva under en medlemshandling. Medlemskapet måste förnyas årligen. 
Alla föreningsmedlemmar ska finnas upptagna i ett register där namn, adress, födelsedata och kön 
framgår. Medlemsstatistik ska varje år redovisas till EFS/Salt-distriktet för vidarebefordran till Salt riks.  
 

3.2 För scoutkåren gäller att kårens medlemmar med hela personnumret ska finnas inlagda i 
medlemsregistret Scoutnet.** 
 

§ 4 Beslutsordning  
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra föreningsmöte och styrelsen. Alla 
föreningsmedlemmar har rätt att delta i förhandlingar och beslut vid årsmöte och extra 
föreningsmöte. Beslut fattas med enkel majoritet, utom i fråga om stadgeändring och upplösning 
av föreningen. Omröstning sker öppet, men om medlem begär det ska omröstningen ske slutet. 
Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsrätt, utom i personvalsfrågor där lotten avgör.  
 

§ 5 Årsmöte  
Föreningen håller årsmöte före den 15 mars på tid och plats som styrelsen beslutar. Undantaget är 
föreningens första verksamhetsår, då ett konstituerande årsmöte kan hållas även efter 15 mars. Kallelse 
till årsmöte ska utfärdas senast fyra veckor före årsmötet.  
Vid årsmötet ska protokoll föras och följande ärenden behandlas:  

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.  
2. Val av protokolljusterare och rösträknare (minst en person utöver ordföranden).  
3. Godkännande av kallelsen till årsmötet.  
4. Godkännande av dagordning.  
5. Genomgång av verksamhetsredovisning, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse.  
6. Beslut om ansvarsfrihet.  
7. Fastställande av medlemsavgift.  
8. Godkännande av arbetets inriktning samt fastställande av budget.  



9. Behandling av inkomna skrivelser och motioner. 
10. Val av 

a. ledamöter i styrelsen 
b. revisor och revisorssuppleant 
c. valberedning 
d. ombud att företräda föreningen vid Salts riksårsmöte och (om sådant ska hållas) 

distriktsårsmöte 
11. Övriga frågor.  

 

§ 6 Extra föreningsmöte  
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra 
föreningsmöte när revisor eller minst 1/3 av föreningens medlemmar begär det.  
 

§ 7 Styrelse  
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens 
angelägenheter, inklusive samarbetet med EFS och andra organisationer. Styrelsen ska bestå av minst 
tre personer som är beredda att verka för §§ 1 och 2 i dessa stadgar. Styrelsen ska ha en så bred 
representation som möjligt där hänsyn tas till olika gruppers inriktning och områden. Majoriteten bör 
bestå av personer som är högst 25 år gamla. 
 

Styrelsen utser inom sig ordförande. Inom eller utom sig utser man sekreterare och kassör. Styrelsen är 
beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
 

§ 8 Firmateckning och revision 
Föreningens firma tecknas av styrelsen och av de personer som styrelsen beslutar att ge denna rätt. I 
styrelsens beslut ska framgå om firmateckningsrätten gäller personerna tillsammans eller var för sig. 
 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. Revisorn har rätt 
att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga 
handlingar. Föreningens räkenskaper ska vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet. 
Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret. Han eller hon ska också granska föreningens medlemsstatistik och kontrollera att § 3.1 
efterlevs. Revisionsberättelsen överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet. 
 

§ 9 Ändring av stadgar 
Ändring av föreningens stadgar kan endast ske vid årsmöte med minst 2/3 majoritet. Röstberättigade i 
denna fråga är endast de som varit medlemmar i mer än sex veckor. §§ 1-3 kan inte förändras utan 
godkännande från Salts riksstyrelse. 
 

§ 10 Utträde, uteslutning och tvist 
Medlem som under pågående verksamhetsår vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till 
styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 
 

Medlem som aktivt motarbetar § 1 i föreningens stadgar eller på annat sätt uppenbarligen skadar 
föreningens intressen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Vid eventuellt överklagande ska medlem 
vända sig till Salts riksstyrelse. 
 

Talan i tvist mellan medlem och föreningen eller mellan olika föreningar får inte väckas vid allmän 
domstol. I stället ska sådan avgöras enligt lag om skiljeförfarande. 
 

§ 11 Upplösning  
För upplösning av föreningen fordras ett beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra 
följande årsmöten. Protokollsutdrag från årsmötena ska sändas till Salts riksstyrelse. 
 

Vid upplösning ska föreningens tillgångar tillfalla ……………………………………………………… 
för att användas för barns och ungas bästa.  
 
* Möjlighet finns även att på lokal eller regional nivå ansluta sig till annan samverkansorganisation. Detta kan vid 
behov läggas in som § 2.3. 
 

** Denna paragraf blir bindande först inför nyåret 2014/15. Observera att medlemskapet i Salt löper ett helår i taget, 
men att Scouternas riksorganisation fakturerar sina medlemmar terminsvis. Medlemsrapporterna för scoutkåren behöver 
därmed uppdateras oftare än för Saltföreningen i stort. 


