
STADGAR FÖR ESBO VÄSTRA UNGDOMSFÖRENING r.f. 
godkända på årsmötet den 26 februari 2009 
 
 

§ 1 
Föreningens namn är Esbo Västra Ungdomsförening r.f. Föreningen är 
partipolitiskt neutral och dess hemort är Esbo stad. Föreningen är ansluten till 
Nylands svenska ungdomsförbund (NSU). Föreningens språk är svenska. 
 

§ 2 
Föreningens syfte är att verka för barnens och ungdomens trivsel och trygghet. 
Den vill erbjuda de unga ett attraktivt fritidsalternativ och vill allmänt medverka i 
samhällsdebatten.  
 
Föreningen har: 
– ett uppfostrande och socialpedagogiskt mål, 
– en allmänt kulturell inriktning samt 
– ett hembygdsinriktat och miljövårdande syfte. 
 

§ 3 
Föreningen fullföljer sina mål och syften genom att anordna mångsidig verksamhet 
för olika åldersgrupper och intresseriktningar. Föreningen anordnar 
sammankomster med program, diskussioner, skapande aktivitet samt föreläsningar 
och debatter.  
 
Föreningen vill erbjuda barnen och ungdomen möjlighet till rekreation och 
avkoppling i en trivsam miljö. 
 
Inom föreningen kan bildas sektioner som tillvaratar medlemmarnas speciella 
intressen så som studier, sång, musik, folkdans, motion och friluftsliv, motorsport 
och andra motsvarande sysselsättningar. 
 
Föreningen samarbetar med ortens andra föreningar och organ med liknande mål. 
 

§ 4 
Ordinarie medlemmar i föreningen kan vara personer som antas av styrelsen och 
betalat medlemsavgift. Föreningen har även stödjande medlemmar som antas av 
styrelsen samt hedersmedlemmar som antas av årsmötet. 
 
 
 



§ 5 
En medlem som bryter mot föreningens stadgar eller avsevärt skadar föreningen 
på något annat sätt kan av styrelsen genom omröstning med enkel röstmajoritet 
uteslutas ur föreningen. Detta ska meddelas den uteslutna personen skriftligt. 
 

§ 6 
Medlemsavgiftens storlek för ordinarie medlemmar och för stödjande medlemmar 
och förfallodag bestäms av årsmötet. 
 

§ 7 
Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse som består av en ordförande 
och fem till tio (5–10) ledamöter samt lämpligen två–fyra (2–4) ersättare.  
 
Styrelsen väljs för ett (1) år åt gången. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande 
samt inom eller utom sig en sekreterare och en kassör. Styrelsen är beslutför när 
ordförande eller vice ordförande samt minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga styrelsens löpande 
ärenden. 
 

§ 8 
Föreningens namn tecknas av ordförande, vice ordförande och sekreterare, alltid 
två (2) tillsammans. 
 

§ 9 
Föreningens räkenskapsperiod är 1 januari till 31 december. Bokslutet och 
årsberättelsen ska lämnas till revisorerna för granskning senast tre veckor före 
årsmötet. 
 

§ 10 
Föreningen sammanträder till årsmöte inom februari–mars. Extra möte hålls då 
föreningens årsmöte eller då styrelsen anser det lämpligt eller om minst en 
tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar önskar det.  
Rösträtt vid årsmöte har alla medlemmar som fyllt 15 år.  
 
Kallelse till föreningens årsmöte utfärdas av styrelsen och den offentliggörs minst 
en (1) vecka före mötesdagen genom annons i en tidning som föreningens 
föregående årsmöte beslutat anlita som annonsorgan. 
 
 
 
 



 
§ 11 

Vid föreningens årsmöte behandlas följande frågor: 
1. Konstaterande att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 
2. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet. 
4. Föredragning av styrelsens årsberättelse. 
5. Föredragning av bokslutet och revisorernas berättelse. 
6. Beslut om fastställande av bokslutet och ansvarsfrihet för den 
avgående styrelsen och för övriga redovisningsskyldiga. 
7. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan för det 
kommande året. 
8. Behandling av styrelsens förslag till budget för det kommande året 
samt fastställande av medlemsavgiftens storlek och förfallodag. 
9. Beslut om annonsorgan för föreningen. 
10. Val av styrelseordförande för det kommandet året. 
11. Val av styrelseledamöter och ersättare för det kommande året. 
12. Val av en revisor samt en ersättare för denna för det kommande året. 
13. Övriga ärenden. 

 
§ 12 

Dessa stadgar kan ändras endast av årsmötet när det i den i § 10 avsedda kallelsen 
har stått att mötet behandlar detta ärende och ändringen godkänns med minst tre 
fjärdedelars (¾) majoritet av de avgivna rösterna. 
 

§ 13 
En eventuell upplösning av föreningen ska behandlas av två (2) möten som hålls 
med minst två (2) veckors mellanrum, där det första ska vara årsmötet, och vid 
båda godkännas vid en omröstning med en röstmajoritet som är minst tre 
fjärdedelar (¾) av de avgivna rösterna. 
 
Om föreningen upplöser sig eller upplöses tillfaller dess tillgångar, enligt 
föreningens beslut, någon likartad sammanslutning med rättsförmåga eller ett 
annat svenskt kulturellt ändamål i kommunen. 
 

§ 14 
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller föreningslagen. 


