Stadgar

Datum: 2020-03-28

Stadgar för Navigatörerna
Nedanstående stadgar bygger vidare på stadgarna antagna vid årsmötet 2006-01-21,
vilka reviderades dec 2014, vid årsmötet 2017-04-01, samt vid årsmötet 2020-03-28.
§ 1 Namn

Föreningens namn är Navigatörerna. Navigatörerna är en ideell förening.
§ 2 Ändamål

Navigatörerna vill göra budskapet om Jesus Kristus tillgängligt och verksamt tillsammans med människor i vår samtid.
Föreningen har att utveckla sin uppgift inom ramen för detta syfte.
Navigatörerna verkar även för ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter mellan olika delar
av det globala partnerskapet The Navigators.
§ 3 Föreningens adress

Föreningens adress finns angiven på föreningens hemsida.
§ 4 Ekonomi

Omkostnaderna för föreningens verksamhet finansieras genom bidrag från dess medlemmar, enskilda människor, organisationer, företag, avkastning av finansförvaltning
och andra i kristna föreningar gängse inkomstkällor.
För föreningens förbindelser svarar endast dess tillgångar.
§ 5 Medlemskap

Medlem intas i föreningen genom inbetalning av medlemsavgift.
Medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut, varigenom medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen.
Medlemskap får ej överlåtas.
§ 6 Utträde

Medlem är den som har betalat medlemsavgift.
Medlem som vill lämna föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej.
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§ 7 Uteslutning

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat
föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom
viss av styrelsen angiven tid, dock minst 14 dagar. I beslut om uteslutning skall skälen
för detta redovisas. Beslutet skall omgående sändas till den uteslutne.
§ 8 Medlem

Medlem skall följa föreningens stadgar och beslut som i vederbörlig ordning har fattats
samt främja föreningens syften och arbetsuppgifter.
§ 9 Medlemsavgift

Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av årsmötet.
§ 10 Årsmöte och extra föreningsmöte

Årsmöte hålls senast l maj varje år. Kallelse till årsmöte skall sändas ut minst två
veckor före årsmötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Årsmötet öppnas.
2. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare för mötet samt två
justeringspersoner som också är rösträknare.
3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
4. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt
årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.
5. Revisors berättelse för samma tid.
6. Fråga om resultat- och balansräknings fastställande.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av ordförande samt övriga ledamöter och ersättare till styrelsen.
9. Val av revisor och ersättare till revisor.
10. Val av valberedning.
11. Fastställande av årsavgiften för nästkommande verksamhetsår.
12. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller enskild medlem minst en månad före årsmötet föreslagit till behandling.
13. Övriga frågor.
14. Årsmötet avslutas.
Extra föreningsmöte hålls när styrelsen finner det nödvändigt eller när det skriftligen,
med angivande av anledning, begärs av revisorn eller minst en tiondel av antalet medlemmar. I ärende som skall behandlas av sådant möte ska styrelsen ge ett utlåtande.
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Kallelse till extra föreningsmöte skall utsändas minst två veckor före den dag det skall
hållas.
§ 11 Styrelse

Styrelsen skall följa föreningens utveckling samt företräda densamma, verka för föreningens ändamål i enlighet med dess allmänna intressen och handlägga föreningens angelägenheter.
Styrelsen åligger det vidare att:
1. Bereda ärenden till beslut inför föreningsmöte.
2. Verkställa av föreningen fattade beslut.
3. Förvalta och vårda föreningens egendom, handlägga föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper enligt god
redovisningssed.
4. På föreningens uppdrag utse funktionärer samt fastställa villkor och instruktioner för dessa.
5. Verka för en positiv bild av föreningens verksamhet.
§ 12 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande och det antal övriga ledamöter jämte ersättare som föreningen beslutar, dock minst fyra ledamöter.
Ordförande, övriga styrelseledamöter och ersättare väljs av årsmötet bland föreningens
medlemmar för två år i sänder, på så sätt att halva antalet är i tur att avgå varje år. Styrelsen utser inom sig de övriga befattningar som behövs. Styrelsens funktionärer är tilllika föreningens. Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot. Verksamhetsledare är ständigt adjungerad.
§ 13 Sammanträde samt protokoll

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så
bestämmer. Styrelsen sammanträder minst tre gånger per verksamhetsår. Styrelsen är
beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av
dem är närvarande.
Vid föreningens och styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Avvikande mening
skall antecknas i protokollet. Vid årsmöte och extra föreningsmöte skall två justerare
väljas av mötet.
Styrelseprotokoll skall föras i nummerföljd och förvaltas på betryggande sätt. Dessa
skall justeras av ordföranden och en vald justerare.
§ 14 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas gemensamt av två av styrelsens ledamöter, varav en är ordföranden. För åtaganden, som är en del av den löpande verksamheten i föreningen,
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delegerar styrelsen till verksamhetsledaren att teckna föreningens firma för åtaganden
upp till en fjärdedels basbelopp.
Styrelsen har rätt att delegera till ekonomi- och redovisningsansvarig att hantera
bankärenden, skatteärenden och utbetalningar för föreningens verksamhet.
§ 15 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar kalenderår.
§ 16 Revision

Styrelsens verkställande funktion och dess förvaltning liksom föreningens räkenskaper
skall årligen granskas av på årsmötet utsedd revisor. Uppdraget gäller till dess ny revisor eller ersättare utses.
Styrelsen skall tillhandahålla revisorn föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar som revisor önskar ta del av, när helst denne så begär.
När det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret skall styrelsen
överlämna ovan nämnda material senast en månad före årsmötet.
§ 17 Beslut och omröstning vid föreningsmöten

Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs. Vid röstning
äger varje närvarande medlem en röst. Röstning får inte ske genom ombud.
Med undantag för de i §§ 18 och 19 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.
Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om medlem så begär.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Vid val sker avgörandet genom lottning.
§ 18 Fast egendom

Vid fråga angående köp eller försäljning av fast egendom fordras att minst två tredjedelar av de avgivna rösterna är ense om beslutet.
§ 19 Stadgeändring, upplösning mm

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar. För ändring av stadgar krävs minst två tredjedels majoritet.
Endast årsmötet får upplösa föreningen. För upplösning krävs beslut vid två på
varandra följande ordinarie årsmöten och att minst två tredjedelar av antalet avgivna
röster biträder beslutet. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till beslutat ändamål. Härvid gäller att egendom skall användas för någon kristen verksamhet.
Egendom får inte fördelas bland medlemmarna.
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§ 20 Föreningens talan

Föreningens talan i angelägenhet vilken kommer under domstols, myndighets prövning/ behandling eller i övrigt förekommande fall förs av person utsedd av styrelsen.
Detta stadgande gäller även enskild anställds talan om frågan har principiell betydelse
för föreningen.
§ 21 Tvist

Vid tvist om hur dessa stadgar skall tolkas gäller styrelsens mening till dess föreningsmöte avgjort frågan.
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