
   
 

Stadgar IMs lokalförening Umeå 

§1 Mål och värdegrund 

IMs ändamål och värdegrund framgår av § 1 i IMs stadgar. 

§2 Organisation 

IMs lokalförening Umeå, som är en lokalförening inom Individuell Människohjälp, har till uppgift att 

verka lokalt utifrån IMs stadgar och bedriva en verksamhet som är uttryck för IMs värderingar och 

grundtanken om rättvisa och medmänsklighet.  

Lokalföreningen leds av en lokal styrelse och med det lokala årsmötet som högsta beslutande organ. 

§3 Medlem 

Medlem är den som: 

a) Är medlem i IM enligt organisationens stadgar.  

b) Den som bor i någon av kommunerna: Umeå, Robertsfors, Vindeln, Vännäs och Nordmaling.  

En medlem kan göra ett aktivt val att flytta sitt medlemskap till annan lokalförening. 

c) Medlemskapet gäller kalenderårsvis. Medlem som önskar avsluta sitt medlemskap, innan 

årsskiftet, meddelar detta till den nationella eller lokala styrelsen.  

§4 Årsmöte   

Årsmöte hålls på tid och plats som styrelsen för IMs lokalförening Umeå bestämmer dock senast den sista 

februari. Föreningens medlemmar ska kallas genom IMs informationskanaler minst fyra veckor före 

årsmötet. Alla medlemmar har rätt att närvara och yttra sig vid föreningens årsmöte. Rösträtt har den som 

är medlem enligt § 3 föregående verksamhetsår om inget annat anges.  

a) Årsmötets dagordning ska innehålla:  

• Val av årsmötesfunktionärer  

• Fastställande av röstlängd  

• Fastställande om årsmötet blivit behörigt utlyst  

• Godkännande av föredragningslistan  

• Styrelsens årsredovisning, fastställande av resultat- och balansräkning, revisorernas berättelse samt 

ansvarsfrihet för styrelsen  

• Föredragning av verksamhetsplan och budget  

• Godkännande av stadgar  

• Behandling av propositioner och motioner   

• Val av styrelse, revisorer och valberedning  

• Övriga årsmötesfrågor 

b) Medlemmar i föreningen har rätt att lämna in motioner till årsmötet. Motioner ska vara föreningens 

styrelse tillhanda senast två veckor före föreningens årsmöte.  

c) Styrelsemedlem har inte rösträtt i fråga om styrelsens förvaltning, beviljande av ansvarsfrihet och inte 

heller vid val av styrelsemedlemmar och revisorer. 



   
 

4:1 Inlämning av uppgifter till den nationella styrelsen 

Föreningens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisonsberättelse ska lämnas in till 

den nationella styrelsen senast vid utgången av mars månad. 

Organisationens revisorer kan på den nationella styrelsens uppdrag granska förvaltningen inom 

lokalföreningen. 

4:2 Extra årsmöte i lokalföreningen 

Styrelsen kan på eget initiativ kalla till extra årsmöte.  Om en tredjedel av föreningens medlemmar begär 

det, ska extra  årsmöte sammankallas. Kallelse ska då utsändas senast två veckor efter framställningen 

och genomföras senast fyra veckor efter att kallelsen skickats. Vid extra årsmöte i lokalföreningen får 

endast sådana ärenden förekomma som mötet utlyst för att behandla. 

§5 Styrelse 

Lokalföreningens arbete leds av en styrelse. För att sitta i styrelsen krävs medlemskap i föreningen. Antalet 

ledamöter och suppleanter ska fastställas av föreningens årsmöte, men ska bestå av minst 5 ledamöter. 

Ordförande och kassör väljs på årsmötet, övriga poster regleras inom styrelsen på konstituerande 

styrelsemöte. Styrelsen är beslutsmässig om ledamöterna kallats minst en vecka i förväg och fler än 

hälften av de röstberättigade ledamöterna är närvarande.  

5:1 Lokalföreningsstyrelsens uppgift  

Styrelsens uppgift och ansvar är att:  

 Ansvara för att lokalföreningens arbete följer IMs mål och värdegrund uttryckta i stadgar och 

aktuella styrdokument, nationellt och lokalt. 

 Ansvara för lokalföreningens ekonomi.  

 Ansvara för lokalföreningens verksamheter.  

 Rekrytera medlemmar. 

 Jobba med medlemsvård. 

 Informera medlemmarna om föreningens arbete. 

 Kontinuerligt jobba med föreningsutveckling.  

 Styrelsen företräder föreningens medlemmar och är remissinstans till den nationella styrelsen.   

§6 Valberedning 

Valberedningens uppgift är att förbereda de val som ska ske vid lokalföreningens årsmöte. Valberedningen 

består av minst två ledamöter, varav en ska utses till sammankallande. Mandattiden är ett år. 

Valberedningens förslag till val av styrelse, revisorer och ombud till föreningens nationella årsmöte ska 

finnas tillgängligt på IMs hemsida för medlemmarna senast en vecka före mötet. 

§7 Verksamhetsår 

Verksamhets- och räkenskapsår är tiden 1 januari till 31 december. 

§8 Revision 

Lokalföreningens årsredovisning ska granskas av en revisor. Revisorsgruppen ska bestå av en ordinarie 

revisor och en revisorssuppleant. 



   
 

§9 Stadgeändringar  

För ändring av stadgarna fordras beslut med två tredjedels majoritet vid lokalföreningens årsmöte. Beslut 
gäller efter avslutat årsmöte. Undantag gäller för ändring av §1, §9 och §10. För ändring av §1 och §9 krävs 
beslut med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Regler för 

ändringar av §10 regleras i paragrafen.  

§10 Upplösning 

IMs lokalförening Umeå kan läggas ner efter beslut av två på varandra följande möten varav minst ett är 

ordinarie årsmöte. Föreningen kan endast upplösas om detta varit utsänt till alla medlemmar i samband med 

kallelsen till årsmötet. Upplöses föreningen beslutar IMs nationella styrelse om lokalföreningens eventuella 

tillgångar. 


