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§1 Föreningens namn, säte och ändamål 
 
1.1 Namn 

Föreningens namn är Protus …...  
 
1.2 Säte 

Föreningen har sitt säte i…….. 
 
1.3 Ändamål 

Protus…. har som syfte att arrangera möten för ungdomar och vuxna att utforska 
livsåskådningsfrågor och människans liv på jorden. 

§2 Verksamhet och organisation 
 
2.1 Prometheusrörelsen 

Protus... är en lokal medlemsförening anknuten till Riksorgansisationen “Föreningen 
Protus” som i sin tur är en till namnet och verksamhetformerna anknuten 
systerförening till den finska föreningen “Protu”, och ska verka i enlighet med vad 
som fastslagits i samarbetsdokumentet Principles of co-operation som upprättats 
med den finska föreningen. 

 
2.2 Lägerverksamheten 

För varje läger som Protus….. startar ska en särskild organisation bestående av 
lägeransvarig, vuxenledare, ungdomsledare och deltagare upprättas. Lägeransvarig 
ska vara erfaren ungdoms- eller lägerledare samt dessutom ha genomgått Protus’ 
ledarutbildning för lägerverksamhet. 

 
2.3 Verksamhetsår 

Protus…..  verksamhetsår ska löpa från 1 januari till 31 december. 
 
2.4 Redovisning 

Protus….. årsredovisning ska ges till riksorganisationen senast 31 januari.  
Då ska både den ekonomiska redovisningen och verksamhetsberättelsen lämnas 
över. 

§3 Medlemmar 
 
3.1 Medlemmar 

Alla fysiska personer som har intresse för livsåskådningsfrågor och som har en 
öppen attityd till olika ideologier och trosuppfattningar kan bli medlemmar. 

 
3.2 Medlemskap 
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Medlemskap erhålls genom registrering av medlemskap. Medlemskap löper över ett 
år. 

 
3.3 Medlemsavgift 

Medlemsavgiften fastställs för ett år i taget av årsmötet. 
 
3.4 Utträde 

Medlemmarna har full rätt att när som helst utträda ur föreningen. Betald 
medlemsavgift betalas inte tillbaka. Medlem som efter andra påminnelsen inte har 
betalat medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. 

 
3.5 Uteslutning 

Medlemmar som inte fullgör sina skyldigheter mot Protus eller uppenbart motarbetar 
föreningens verksamhet kan genom beslut av årsmötet uteslutas ur föreningen. För 
beslut om uteslutning krävs minst 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarnas 
röster. Förslag om uteslutning av medlemmar ska anslås på förhand. 

 

§4 Årsmöte 
 
4.1 Befogenheter 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. 
 
4.2 Sammansättning 

Årsmötet utgörs av medlemmarna i föreningen. På årsmötet har medlemmarna 
närvaro-, yttrande- och lika rösträtt. 

 
4.3 Sammanträden 

Årsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen en gång om året via post samt 
därutöver när verksamheten så kräver. Årsmötet skall hållas under kalenderårets sex 
första månader. Om minst hälften av medlemmarna hos styrelsen så begär skall 
extra årsmöte hållas snarast. Härutöver äger årsmötet, styrelsen och revisorerna rätt 
att utlysa årsmöte. 

 
4.4 Ärenden på årsmötet 

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 
1. Mötets behöriga utlysande 
2. Val av: 

a) ordförande 
b) sekreterare 
c) justerare / rösträknare 

3. Verksamhetsrapport för det gångna året 
4. Beslut om styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året 
5. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter för kommande 
verksamhetsår 



PROTUS  Sida 4 (5) 2017-04-20, vers 1 
Medlemsföreningar/ Andreas B, Jonatan A 
 

6. Val av revisorer 
7. Val av valberedning 

 
 
 
4.5 Arbetsuppgifter 

Det åligger årsmötet att dra upp riktlinjer för föreningens verksamhet, att behandla 
övergripande frågor av gemensam natur för medlemmarna, att förrätta erforderliga 
val, att behandla till årsmötet inkomna motioner, att pröva frågan om ansvarsfrihet för 
styrelsen och övriga av årsmötet valda förtroendemän, att i övrigt utöva de 
befogenheter som tillkommer årsmötet som högsta beslutande organ. 

 
4.6 Motioner 

Medlemmarna äger rätt att motionera till årsmötet. 
 
4.7 Beslutsförhet 

Beslut fattas med enkel majoritet av närvarande medlemmar. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 

 
4.8 Protokoll 

Vid årsmötet skall beslutsprotokoll föras av sekreteraren och godkännas av 
justeringsmän. 

§5 Styrelsen 
 
5.1 Befogenheter 

Styrelsen handhar den löpande ledningen av Protus….. verksamhet mellan 
årsmötena i enlighet med stadgan och av årsmötet fattade beslut. 

 
5.2 Sammansättning 

Styrelsen består av två till nio (2-9) av årsmötet valda ledamöter, varav en skall vara 
ordförande. Därtill kan utses noll till tre (0-3) suppleanter. 

 
5.3 Sammanträden 

Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse eller på begäran av 
styrelseledamot. 

 
5.4 Arbetsuppgifter 

Det åligger styrelsen, utöver vad som i stadgan föreskrivs, att verkställa av årsmötet 
fattade beslut, att bereda ärenden som skall behandlas vid årsmötet, att inför 
årsmötet bära ansvaret för föreningens ekonomi, att fatta beslut om aktiviteter, att 
inbjuda till årsmöte med minst en veckas varsel, att delegera ansvar och 
arbetsuppgifter till läger- eller projektledare. 

 
5.5 Närvaro-, yrkande-, yttrande- och rösträtt 
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Vid styrelsens sammanträden har styrelsen ledamöter yrkande-, yttrande- och 
rösträtt. Styrelsen har rätt att adjungera personer, vilka kan ges yrkande- och 
yttranderätt. 
 

 
5.6 Beslutsförhet 

Styrelsen är beslutsför då minst majoriteten av styrelsen är närvarande. Beslut fattas 
med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 
5.7 Protokoll 

Vid styrelsens sammanträden skall beslutsprotokoll föras. 
 
5.8 Firmatecknare 

Firmatecknare är föreningens ordförande och kassör var för sig. 

§6 Revision och ansvarsfrihet 
 
6.1 Revisorer 

Protus verksamhet och ekonomiska förvaltning granskas 
fortlöpande av en av årsmötet utsedd revisor och en suppleant. 

 
6.2 Revisionsberättelse 

Den företagna revisionen skall avges i en revisionsberättelse till årsmötet. 
Revisionsberättelsen skall innehålla yttrande i fråga om ansvarsfrihet. 

 
6.3 Ansvarsfrihet 

Årsmötet prövar frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§7 Stadgan 
 
7.1 Stadgeändring 

Förslag till stadgeändring behandlas av årsmötet och får väckas av styrelsen och 
genom motion från medlemmar. För stadgeändring krävs beslut med 3/4 majoritet vid 
två på varandra följande möten varav minst ett skall vara ett ordinarie årsmöte. 

 
7.2 Upplösning 

För upplösning av Protus…. krävs beslut med 3/4 majoritet vid två på varandra 
följande möten varav minst ett skall vara ett ordinarie årsmöte. Föreningens ekonomi 
ska därvid avvecklas. 

 
 
 
…. den  2017…... 
 


