Stadgar för
Salt Sydsverige – barn och unga i EFS
Antagna av Salt Sydsveriges årsmöte den 18 november 2006.
Godkända av Salt riksstyrelse den 22 november 2006.

§ 1. Mål
1.1. Salt Sydsveriges mål är, liksom Salt riks mål, att barn och ungdomar ska få lära känna,
komma till tro på och följa Jesus Kristus. Salt vill ge näring åt en tro som håller i
vardagen och ge utrustning för at växa som kristen samt för mission i Sverige och
utomlands
1.2. Salt Sydsverige vill förverkliga sina mål genom att:
1.2.1.
vara en informationskanal mellan Salts riksorganisation och anslutna föreningar i
distriktet,
1.2.2.
inspirera EFS-föreningar till att organisera sitt barn- och ungdomsarbete genom Salt
1.2.3.
arrangera läger och andra arrangemang för att ge en grund för barn och unga att
leva ett kristet liv
1.2.4.
verka identitetsstärkande för barn och unga
§ 2. Anslutning och medlemskap
2.1. Salt Sydsverige utgör en sammanslutning av Saltföreningar i samma verksamhetsområde
som EFS i Syd-Sverige samt av enskilda medlemmar.
2.2. Salt Sydsverige vinner anslutning till Salts riksorganisation i enlighet med dess stadgar.
Salt Sydsverige förbinder sig därmed också att verka för sina mål i enlighet med Salts
riksorganisations stadgar.
2.3. Saltförening inom Salt Sydsveriges verksamhetsområde vinner anslutning till Salt
Sydsverige i enlighet med Salts riksorganisations stadgar.
2.4. Annan förening inom området, vilken verkar för Salt, kan vinna anslutning till Salt
Sydsverige genom styrelsens beslut som övrig förening.
2.5. Enskild medlem i föreningen blir man genom aktiv handling, till exempel genom att
varje år betala medlemsavgift eller genom att skriva under medlemshandling.
Medlemskapet måste förnyas årligen. Alla föreningsmedlemmar ska finnas upptagna i
ett register där namn, adress, födelsedata och kön framgår. Medlemsredovisning ska
varje år göras till Salts riksorganisation.
§ 3. Beslutsordning
Salt Sydsveriges beslutande organ är årsmötet, extra distriktsmöte, styrelsen samt utskott
tillsatta av styrelsen. I alla dessa organ fattas beslut med enkel majoritet, utom i fråga om
stadgeändring och upplösning av föreningen. Omröstning sker öppet, men om medlem
begär det ska omröstningen ske slutet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsrätt,
utom i personvalsfrågor där lotten avgör.
§ 4. Årsmöte
4.1. Årsmötet är Salt Sydsveriges högsta beslutande organ och hålls årligen på tid och plats
som beslutas av styrelsen och meddelas på EFS/Salt Sydsveriges hemsida och/eller i
distriktstidningen. Kallelse utfärdas av styrelsen senast tre månader före årsmötet.
Årsmötet hålles senast i april månad.

4.2. För representation vid årsmötet gäller följande:
4.2.1.
Ansluten Saltförening äger rätt att vara representerad vid årsmötet genom fyra
ombud samt med ytterligare ett ombud för varje påbörjat 20-tal medlemmar upp till
100 medlemmar och därutöver med ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar.
Med medlemsantal avses här summan av direkta medlemmar.
4.2.2.
Direkta medlemmar i distriktet äger rätt att vara representerade vid årsmötet
genom 4 ombud plus ett per påbörjat 100-tal medlemmar, som väljs på separat
representantskapsmöte.
4.2.3.
Ansluten övrig förening äger rätt att vara representerad genom ett ombud.
4.3. Ombud vid Salt Sydsveriges årsmöte ska vara försett med fullmakt från årsmöte,
protokollfört medlemsmöte, styrelsesammanträde där styrelsen medgetts rätt att utse
ombud eller representantskapsmöte. Fullmakten ska vara utfärdad för viss namngiven
person. Ersättare ska anges i den ordning de har rätt att inträda. Endast närvarande
ombud får utöva sin röst.
4.4. Salt Sydsveriges styrelseledamöter äger rätt att delta i årsmötets förhandlingar och beslut
– dock inte i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer.
4.5. Varje medlem i lokal Saltförening inom Salt Sydsveriges verksamhetsområde samt
enskilda medlemmar i Salt Sydsverige har yttranderätt vid årsmötet.
4.6. En valberedning som har till uppgift att föreslå dels ledamöter i styrelsen, dels revisorer,
tillsätts årligen. Valberedningen består av minst tre personer. Årsmötet väljer
valberedning för nästa årsmöte. Valberedningens förslag publiceras på EFS/Salt
Sydsveriges hemsida och/eller i distriktstidningen senast en månad före årsmötet.
Handlingarna för årsmötet skall skickas ut minst fyra veckor före årsmötet.
4.7. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma.
4.7.1.
Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet.
4.7.2.
Val av rösträknare och justeringsmän.
4.7.3.
Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret.
4.7.4.
Revisorernas berättelse.
4.7.5.
Fråga om ansvarsfrihet.
4.7.6.
Fastställande av verksamhetsplan.
4.7.7.
Fastställande av budget för nästa räkenskapsår.
4.7.8.
Val av ledamöter i styrelsen.
4.7.9.
Val av revisor jämte suppleant för nästa räkenskapsår.
4.7.10. Val av ombud till Salts riksårsmöte.
4.7.11. Val av nästkommande års valberedning samt representant och suppleant till Salts
riksorganisations valberedning.
4.7.12. Stadgeenligt väckta motioner.
4.7.13. Förslag väckta av styrelsen.
4.8. Motion skall inges till styrelsen senast fyra månader före årsmötet. Motion inkommen
senare kan behandlas under föutsättning att styrelsen anser att man har kunnat bereda
motionen för årsmötet.
4.9. Rätt att väcka motion tillkommer:
4.9.1.
Revisor
4.9.2.
Ansluten förening
4.9.3.
Medlem i ansluten Saltförening och enskild medlem i Salt Sydsverige.

§ 5. Extra distriktsmöte
Styrelsen kan i speciella fall kalla medlemmarna till extra distriktsmöte. Styrelsen är
skyldig att kalla till extra distriktsmöte när revisor eller minst 1/5 av de anslutna
föreningarna begär det. Kallelsen skall omfatta samtliga ärenden som skall tas upp samt
om det är ett beslutande eller rådgivande möte.
§ 6. Styrelse
6.1. När årsmötet inte är samlat är styrelsen Salt Sydsveriges beslutande organ och ansvarar
för föreningens angelägenheter, inklusive samarbetet med EFS och andra organisationer.
Styrelsen ska bestå av sju personer. Styrelsen ska ha en så bred representation som
möjligt där hänsyn tas till olika gruppers inriktning, områden och geografi.
6.2. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Inom eller utom sig utser
styrelsen sekreterare och kassör.
6.3. Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år. Den är beslutsmässig, då minst halva
antalet av styrelsens ledamöter är närvarande och mer än hälften av de närvarande
ledamöterna är eniga om beslutet.
6.4. Det åligger styrelsen samt av styrelsen utsedda fasta organ att föra protokoll över sina
sammanträden.
§ 7. Firmateckning
Salt Sydsveriges firma tecknas av styrelsen eller av firmatecknare, utsedda av styrelsen.
§ 8. Stadgeändring
Fråga om ändring av Salt Sydsveriges stadgar skall väckas senast fyra månader före
årsmötet. Ärendet skall först behandlas av styrelsen. Dess yttrande skall senast en månad
före årsmötet publiceras på EFS/Salt Sydsveriges hemsida och/eller i distriktstidningen
för att kunna behandlas vid årsmötet. För ändring av Salt Sydsveriges stadgar krävs
likalydande beslut med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna vid två på varandra följande
distriktsmöten med minst 2 månader i mellan, varav ett skall vara årsmöte. Undantaget
är Salt Sydsveriges två första verksamhetsår, då beslut om stadgeändring kan ske med
2/3 majoritet av de avgivna rösterna vid ett och samma årsmöte.
§ 9. Upplösning
9.1. Upplösning av Salt Sydsverige kan endast ske efter likalydande beslut av två på varandra
följande årsmöten, varvid beslutet måste stödjas av minst 2/3 av de röstberättigade som
deltar i årsmötet.
9.2. Beslut om upplösning ska även omfatta frågor om avveckling av Salts egendom och
personal. Tillgångarna ska tillfalla EFS i Syd-Sverige.

