
Stadgar för 
Munkebäcks Internationella Förening

MINF 



§1 Syfte 
 Föreningens syfte är att arbeta för att ett personligt engagemang  

och intresse för omvärlden utvecklas, och att detta leder till ett inter
nationellt medansvar, som tar sig uttryck i praktiska handlingar.  
Föreningen är ideell, politiskt och religiöst obunden.

§2 Medlemmar
 Medlemmar i föreningen är de som vill stödja föreningens syfte.

§3 Styrelse
 Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.  

Styrelsen är beslutsför, då minst fyra ledamöter är närvarande.

 Val
 Styrelseledamöter utses av årsmötet för en tid av två år. Årsmötet  

väljer valberedning, bestående av minst tre ledamöter, och utser  
även samman kallande.

 Fyllnadsval
 Avgår styrelsemedlem under pågående mandatperiod hålls  

fyllnadsval vid årsmöte eller annat medlemsmöte.

 Ordförande
 Ordförande utses av årsmötet bland styrelsens ledamöter. Övriga  

befattningar utser styrelsen inom sig. Ordförande och kassör tecknar  
föreningen var för sig.

§4 Möten
 Möten ska hållas minst två gånger per år. Kallelse ska utsändas minst  

fjorton dagar i förväg. Ett möte ska vara årsmöte och hållas före  
mars månads utgång.

§5 Förslag
 Förslag mottages av styrelsen kontinuerligt. För att ett förslag skall  

komma med på dagordningen, skall det inlämnas senast en vecka  
före utlysning av möte.



§6 Verksamhetsår
 Verksamhetsåret omfattar tiden från den 1 januari till och med  

den 31 december.

§7 Medlemsavgift
 Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

§8 Revision
 För granskning av styrelsens förvaltning skall årsmötet utse två  

revisorer och en suppleant.

§9 Sektioner
 Vid behov kan frågor, som är av speciell karaktär hänskjutas till  

särskilda sektioner. Mötet tillsätter sektioner och fastställer dess  
befogenheter.

§10 Avveckling
 Beslut om föreningens upplösning skall fattas av två förenings  

möten, varav ett skall vara årsmöte. Upplöses föreningen skall dess  
tillgångar med undantag för eventuella bidrag, som återlämnas,  
tillfalla någon annan organisation, som verkar i samma syfte som  
föreningen gjort.

§11 Dagordning
 a)  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 b)  Val av två justerare.
 c)  Styrelsens verksamhetsberättelse.
 d)  Revisors berättelse.
 e)  Ansvarsfrihet för styrelsen.
 f )  Behandling av inkomna förslag.
 g)  Val av styrelse och styrelseordförande.
 h)  Val av revisorer och revisorssuppleant.
 i)  Val av valberedning.
 j)  Övriga frågor.


