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Föreningens namn: Föreningen för gatubarn i Nepal 

 

Säte: Föreningens styrelse har sitt säte i Gävle 

 

Ändamål: Samla in pengar till att förbättra tillvaron för gatubarn i Nepal. Ett 

hus för gatubarn skall ge mat och kläder, möjlighet att duscha och 

vila samt korttidsboende åt de mest skyddsbehövande barnen, huset 

ska ta emot både flickor och pojkar och på längre sikt skall också 

hem för långtidsboende skapas. Barnens hus skall också försöka ge 

möjligheter till ordnad skolgång och finansiera skolmaterial. Även 

sjukvårdsinsatser kan finansieras via barnens hus. 

 

Räkenskapsår: Kalenderår  

 

Regler för verksamheten: Föreningen för Gatubarn i Nepal är en demokratisk, partipolitiskt 

och religiöst obunden förening. Föreningen arbetar med insamling 

av medel från privatpersoner och företag. Insamlade medel ställs till 

de Nepalesiska föreningar som styrelsen för Gatubarn i Nepal 

beslutat att samarbeta med.  

 Pengar utbetalas till föreningarna i Nepal i ett antal delposter över 

året för att föreningens styrelse och medlemmar skall behålla 

kontrollen att insamlade medel alltid går till ändamålet. Alla 

insamlade medel skall gå till verksamheten. All administration i 

Sverige utförs ideellt. Reseförsäkring kan tecknas för volontärer som 

arbetar gratis i vår verksamhet.  

 I Nepal kommer pengarna att gå till hyra och utrustning till barnens 

hus, lön för personal, kläder och skolmaterial, utgifter för mat och 

hälsovård och andra för barnen nödvändiga utgifter. Här inkluderas 

utbildningskostnader fram tills varje barn har en yrkesutbildning 

eller möjlighet att försörja sig. I övrigt arbetar föreningen med olika 

insatser för att förbättra tillvaron för fattiga barn och ungdomar i 

Nepal.  



 

 

 Pengar kan också gå till nödvändiga avgifter för tillstånd och skatter 

som åläggs av den nepalesiska staten. Insamlade medel får inte gå 

till mutor och bestickning. 

 

Regler för medlemskap: Medlem blir var och en som önskar medlemskap och betalar  

  medlemsavgift. 

 

Regler för uteslutning: Medlem som inte betalar årsavgiften är inte längre medlem. 

 Medlem som verkar i motsats till förenings stadgar och ändamål kan 

uteslutas av föreningens årsmöte. Vid uppenbara brott mot 

föreningens stadgar och syfte eller felaktigt användande av 

föreningens namn kan medlem uteslutas av styrelsen.  

 

Medlemsavgift: Konstituerande möte 2010-11-15 fastställer medlemsavgiften 

  2011 till 100 kr, därefter fastställer årsmötet varje år avgiften. 

 

Beslutande organ: Årsmöte hålls senast sista april varje år och utgör föreningens högsta 

beslutande organ. Extra årsmöte utlyses vid behov om fyllnadsval till 

styrelse eller val av revisor behöver förättas. Extra årsmöte kan 

utlysas av styrelsen för att medlemmarna ska ta ställning till frågor 

av vikt för föreningen eller begäras av minst en tredjedel av 

medlemmarna. 

 Kallelse till årsmöte respektive extra årsmöte sänds ut med e-post 

senast 2 veckor innan mötet skall hållas. Mellan årsmöten är 

styrelsen beslutande i föreningens angelägenheter. Före första 

årsmötet som hålls första kvartalet 2011 finns en interimsstyrelse 

som konstituerat föreningen och verkar fram till årsmötet. 

 

Frågor till årsmötet: Årsmötet väljer styrelse och revisor. Årsmötet beslutar vilka frågor 

styrelsen skall arbeta med under kommande år och beslutar om 

ansvarsfrihet för det gångna året. Till årsmötet redovisas antalet 

medlemmar och ekonomiskt resultat. Vidare skall till årsmötet 

redovisas medelsanvändning och antalet barn i Nepal som fått stöd 

genom av föreningen insamlade medel. 

 

Rösträtt och beslut: Alla medlemmar som är fysiskt närvarande på årsmötet har en röst 

var. Beslut fattas med enkel majoritet. 

 



 

Styrelse: Styrelsen har 1 ordförande, 1 vice ordförande, 1 kassör och 5 

ledamöter som väljs av årsmötet.  

 

Tidsbegränsade Tidsbegränsade mandatperioder. Ledamöter sitter 

mandatperioder:  växelvis 2 år.  

 Ordförande och vice ordförande väljs på 1 år i taget. 

 

Beslutsordning: Det måste vara minst fem (5) ledamöter för att styrelsen ska vara 

beslutsför. 

 

Reservfond: Del av överskott ska årligen avsättas som ändamålsbestämda medel 

till högre utbildning och yrkesutbildningar samt oförutsedda utgifter. 

Belopp fastställs av årsmötet.  

 

Revisorer: Årsmötet väljer 1 lekmannarevisor samt 1 auktoriserad revisor, som 

är godkänd av Svensk Insamlingskontroll, på 1 år i taget. 

 

Valberedning: Årsmötet väljer 2 personer till valberedning på 1 år i taget.  

 

Stadgeändringar: Årsmötet kan ändra formalia som t ex öka antal ledamöter i 

styrelsen, beslutsordning. Däremot kan föreningens ändamål inte 

ändras. Om årsmötet föreslår ändring av målgrupp, det vill säga att 

föreningens syfte skall vara annat än att skapa hem för gatubarn 

skall föreningen istället upplösas. Om förhållandena i Nepal blir 

sådana att myndighetsdekret eller liknande hinder omöjliggör 

skapandet av hem för gatubarnen kan årsmötet besluta att byta land 

för verksamheten.  

 

Upplösning: Föreningen kan upplösas om årsmötet så beslutar. För beslut om 

upplösning av föreningen krävs två på varandra följande årsmöten 

hållna med minst tre månaders mellanrum och att minst 2/3 av 

röstberättigade beslutar så. Vid föreningens eventuella upplösning 

beslutar årsmötet om organisationens tillgångar som ska överlämnas 

till sammanslutning eller institution som verkar för föreningens 

 ändamål och som följer stiftelsen för svensk insamlingskontrolls 

bestämmelser.  

 

Stadgarna antagna: Dessa stadgar är antagna vid konstituerande möte 2010-11-15 och 

reviderade enligt årsmötet 2013-04-14, 2014-04-13, 2015-04-19 

samt 2016-04-20.


