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1 § Ändamål 

Moment 1. Eskilstuna Stadsmission, i det följande kallad föreningen, är 

en allmännyttig och ideell förening, som har till ändamål att utifrån 

diakonal och kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland 

ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och 

ungdomars vård, utbildning och fostran. 

Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i 

kyrkans liv och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor 

i utsatta livssituationer. 

 

Moment 2. Föreningen ska vara medlem i Riksföreningen Sveriges 

Stadsmissioner, nedan kallad Riksföreningen, och inom ramen för 

Riksföreningen tillsammans med dess övriga medlemmar på nationell 

nivå stödja och utveckla diakonal/social hjälpverksamhet och humanitärt 

biståndsarbete samt utifrån en idépolitisk plattform bedriva 

opinionsbildning. Föreningen ska bidra med erforderliga resurser och 

medel för Riksföreningens verksamhet. 

 

Moment 3. Riksföreningen förvaltar och skyddar kännetecknet 

Stadsmission (i såväl bestämd som obestämd form) för medlemmarnas 

räkning och föreningen har den 18 maj 2018 ingått ett avtal som reglerar 

användningen av detta kännetecken. 

 

Moment 4. Föreningens verksamhet kan bedrivas direkt eller indirekt. 

Detta kan ske genom dotterföretag, stiftelser och delägda företag eller i 

andra samarbetsformer. 

 

 

2 § Medlemskap 

Medlem i föreningen är den som stödjer föreningens ändamål och som 

betalat fastställd årsavgift. Skriftlig medlemsansökan ska lämnas till 

styrelsen som beslutar om medlemskap. Medlemskap kan sökas av 

kristen församling, enskilda personer eller annan organisation som vill 

stödja föreningens ändamål.  

Person som är anställd av föreningen eller till föreningen anknutet 

bolag eller stiftelse får ej vara medlem i föreningen. 

Medlemskapet upphör efter anmälan om utträde. Vidare kan styrelsen 

utesluta medlem som inte fullgör medlemskapets åtaganden eller vars 

kvarstående skulle innebära skada för verksamheten. 
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3 § Huvudmän 

Huvudman för Eskilstuna Stadsmission ska verka aktivt för finansiering 

och utveckling av Föreningens verksamhet. Beslut om vem som utses till 

Huvudman tas av föreningsmöte och ska alltid innebära ändring av 

stadgans §3.   

Huvudman erlägger förutom medlemsavgift också särskild 

huvudmannaavgift, vilken fastställs av föreningsmötet. 

Huvudmän för föreningen är: 

• Eskilstuna Pastorat, Svenska kyrkan 

• Nyköpings församling, Svenska kyrkan  

 

4 § Organisation 

Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ. 

Föreningen leds av en av föreningsmötet vald styrelse. 

Huvudmannamötet är rådgivande organ för styrelsen. Styrelsen skall 

underställa huvudmannamötet ärenden av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt för yttrande innan styrelsen fattar beslut i dessa. 

Direktor leder den dagliga verksamheten. Direktor är underställd 

styrelsen. 

 

 

5 § Styrelse 

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som svarar för föreningens 

organisation och för förvaltningen av Föreningens angelägenheter. 

Styrelseledamot ska vara medlem av Svenska kyrkan eller annat 

trossamfund anslutet till Sveriges Kristna Råd. 

Styrelsen utses av föreningsmötet och ska bestå av minst sju och högst 

nio ledamöter. Antalet styrelseledamöter ska vara ett udda tal. Styrelsens 

ordförande väljs särskilt. Ordförandens mandatperiod är ett år, medan 

övriga styrelseledamöter väljs på två år, vartannat år tre eller fyra 

ledamöter. Styrelseledamots uppdrag upphör vid slutet av ordinarie 

föreningsmöte, på vilket val av efterträdare förrättas. 

Den som vid utgången av den valperiod för vilken hen senast utsetts, 

kommer att ha varit ledamot under tio år i följd, får inte omväljas för 

tidigare period än den som börjar två år därefter. 

Styrelsen har sitt säte i Eskilstuna. 
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6 § Sammansättning av styrelsen m m 

Moment 1. Konstituering och beslutsförhet. Styrelsen utser inom sig 

vice ordförande samt de övriga funktioner som bedöms nödvändiga. 

Ordföranden kallar till styrelsesammanträde, vilka ska hållas vid minst 

tre tillfällen under våren och minst två under hösten. 

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna inklusive 

ordförande eller vice ordförande är närvarande. Beslut fattas med enkel 

majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

Moment 2. Utskott. Styrelsen tillsätter inom eller utom sig, om den så 

finner lämpligt, utskott med uppgift att handlägga vissa ärenden samt att 

övervaka eller förvalta vissa grenar av Föreningens verksamhet. 

Styrelsen kan till utskott delegera rätt att fatta beslut. Ett utskotts uppgift 

och befogenhet ska tydligt anges i styrelsens beslut.  

 

Moment 3. Arvoden. Uppdrag att vara ledamot av styrelsen eller utskott 

betraktas som förtroendeuppdrag. För beslut av föreningsmötet, föreslår 

valberedningen för uppdragen skäliga arvoden. 

 

 

7 § Ledningen för verksamheten 

Föreningens löpande verksamhet leds under styrelsens överinseende av 

en av styrelsen utsedd direktor. Direktor ska vara medlem av Svenska 

kyrkan. 

 

 

8 § Firmateckning 

Styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe förordnar, företräder Föreningen 

och tecknar dess firma. 

Direktor tecknar Föreningens firma beträffande den löpande 

förvaltningen. 

 

 

9 § Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår. 

 

 

10 § Revisorer 

Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av auktoriserad 

revisor som av ordinarie föreningsmöte utses för en tid av ett år. 

Dessutom utses revisorssuppleant, som ska vara auktoriserad, för en tid 

av ett år. Som auktoriserad revisor kan revisionsbolag utses. I sådant fall 

utses inte någon suppleant för den auktoriserade revisorn. 
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11 § Föreningsmöte 

Föreningen ska hålla ordinarie föreningsmöte (årsmöte) senast i juni 

månad på dag som styrelsen bestämmer. Extra föreningsmöte hålls i 

enlighet med 13§. 

Medlemmarna kallas till ordinarie och extra föreningsmöte minst två 

veckor i förväg. Styrelsen kan inbjuda andra än medlemmar till 

föreningsmöte. 

Föreningsmöte öppnas av styrelsens ordförande. 

Omröstning vid föreningsmöte sker öppet. Medlem har rösträtt på 

föreningsmöte om innevarande års medlemsavgift är betald. Varje 

medlem har en röst, förutom Huvudmännen, som har fem röster. Beslut 

fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande 

utslagsröst. 

Medlem kan företrädas av annan genom skriftlig fullmakt. Inget 

ombud får ha mer än en fullmakt. 

Vid föreningsmöte förs protokoll, som justeras av därtill utsedda två 

justeringspersoner. 

 

 

12 § Ordinarie föreningsmöte (årsmöte) 

Vid ordinarie föreningsmöte ska följande ärenden förekomma: 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande för mötet 

3. Val av sekreterare för mötet 

4. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare 

5. Fastställande av röstlängd 

6. Godkännande av kallelse till föreningsmötet 

7. Godkännande av dagordning 

8. Föredragning av verksamhetsberättelse 

9. Framläggande av resultat- och balansräkning 

10. Revisorernas berättelse 

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

12. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen beträffande 

föregående räkenskapsår 

13. Val av styrelseledamöter 

14. Val av valberedning 

15. Val av revisorer 

16. Beslut om fastställande av medlemsavgift 

17. Behandling av förslag från medlem 

18. Övriga frågor 

Medlem får inkomma med förslag att behandlas vid ordinarie föreningsmöte. 

Sådant förslag ska vara styrelsen tillhanda före mars månads utgång. 
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13 § Extra föreningsmöte 

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen anser att det behövs eller då en 

tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar, dock lägst 15 

personer, eller 5 huvudmän, begär det. Sådan begäran sker skriftligen och 

ska innehålla skälen för den. Vid extra föreningsmöte får endast den 

fråga tas upp som motiverat kallelse till föreningsmötet. 

Extra föreningsmöte ska även hållas för att förrätta fyllnadsval upp till 

det antal ledamöter som ordinarie föreningsmöte beslutat vid senast 

föregående ordinarie föreningsmöte. 

 

 

14 § Huvudmannamöte 

Huvudmannamötet är rådgivande organ till styrelsen. Styrelsen skall 

underställa huvudmannamötet ärenden av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt för yttrande innan styrelsen fattar beslut i dessa. 

Styrelsen ska alltid underställa huvudmannamötet följande ärenden för 

yttrande inför beslut: 

• Budget för kommande verksamhetsår 

• Inrättande eller avveckling av verksamhetsgrenar 

• Styrelsens förslag till föreningsmötet avseende frågor enligt 

stadgarnas §3, §17 och §18. 

Huvudmannamöte hålls minst två gånger per år, ett på våren och ett på 

hösten, på kallelse av styrelsen. Huvudmännen kallas till 

huvudmannamöte minst två veckor före mötet. 

Huvudmannamöte öppnas av styrelsens ordförande. 

Omröstning vid huvudmannamöte sker öppet. Huvudman har rösträtt 

på föreningsmöte om innevarande års avgifter är betalda. Varje 

huvudman har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal 

har mötets ordförande utslagsröst. 

Huvudman företräds genom skriftlig fullmakt. Inget ombud får ha mer 

än en fullmakt. 

Vid huvudmannamöte förs protokoll, som justeras av därtill utsedda 

två justeringspersoner. 
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15 § Valberedning 

Val som förrättas vid föreningsmöte ska förberedas av en valberedning 

bestående av minst tre medlemmar. Valberedningen utser ordförande 

inom sig. 

Valberedningen utses vid ordinarie föreningsmöte för ett år i taget. 

Ingen ledamot bör tillhöra valberedningen mer än fyra år i följd. 

Valberedningens förslag, tillsammans med uppgift om vilka 

styrelseledamöter som står i tur att avgå, ska skickas ut till medlemmarna 

tillsammans med kallelse till föreningsmöte. 

 

 

16§ Arbetsordning m.m. 

Utöver dessa stadgar gäller den arbetsordning som styrelsen fastställer. 

Därutöver fastställer styrelsen instruktion för direktor. 

 

 

17 § Stadgeändring 

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på ordinarie föreningsmöte 

efter förslag av styrelsen. För ändring av 1§, 17§ och 18§ krävs beslut 

från två på varandra ordinarie föreningsmöten. 

För beslut om stadgeändring på ordinarie föreningsmöte krävs två 

tredjedelars majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar. 

 

 

18 § Fusion och likvidation 

Beslut om föreningens uppgående i annan förening, fusion, eller 

föreningens upphörande, likvidation fattas på två på varandra följande 

föreningsmöten efter förslag av styrelsen. Mellan de två föreningsmötena 

ska ha förflutet en tid av minst en månad. Förslag om fusion eller 

likvidation ska godkännas av minst två tredjedelar av vid styrelsemötet 

närvarande styrelseledamöter. På föreningsmötena gäller två tredjedels 

majoritet. 

Har beslut fattats om likvidation ska likvidatorer utses och 

föreningens tillgångar realiseras i den omfattning som erfordras för att 

föreningens skulder ska kunna betalas. Eventuellt överskott ska tillfalla 

annan ideell förening eller stiftelse med likartat ändamål som Eskilstuna 

Stadsmission. 

 
Dessa stadgar är enhälligt antagna vid konstituerande möte med Föreningen Härbärget 
Eskilstuna den 25 augusti 2015.  
Stadgarna är därefter reviderade efter beslut vid ordinarie föreningsmöten den 16 juni 2016, 1 
juni 2017, 11 juni 2019 samt 4 juni 2020.  

 


