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Allmänt om 
den ideella föreningen Våra Älskade Barn med hemort i Vara kommun. 
Bildad den 2011-06-21. 
Stadgarna senast fastställda i samband med årsmötet den 31 mars 2015. 
 
 
Våra Älskade Barn är en icke-vinstdrivande förening vars verksamhetsidé är att genom olika 
arrangemang och aktiviteter gynna och glädja barn och barnfamiljer, med särskilt fokus på 
familjer som lever i en tuff vardag ekonomiskt. 
 
 
Exempel på projekt som föreningen jobbar med är: 
 
 
Barnkalaset: Ett stort evenemang för alla barn i Vara kommun mellan 3-11 år. Kalaset lockar 
varje år över 1 000 barn och det unika med detta kalas är att det inte kostar en krona för barnen 
att komma, utan alla kommer till kalaset på samma villkor och kan lämna plånboken hemma.  
De bjuds på godis, glass, fika, uppträdanden samt mängder av olika aktiviteter. 
 
Min Dag: Vi vill hjälpa till att förverkliga drömmar. Därför samlar vi varje år på Barnkalaset in 
önskningar från barn där de får önska sig en ”drömdag”. Det kan vara allt från en resa till 
Liseberg eller träffa sin stora idol. Vi lottar sedan fram några drömmar som vi genomför under 
året. 
 
Semester: Vi tycker att alla barnfamiljer har rätt till en semester tillsammans. Därför hjälper vi 
familjer som lever i en tuff vardag ekonomiskt att få komma iväg på en semester där allt är betalt. 
Vi bjuder på boende, mat och transport till någon av Sveriges bästa campingar där familjen får 
spendera några härliga dagar tillsammans, något de aldrig har möjlighet till på annat sätt.  
 
Anti-mobbning: Vi startade vårt arbete för att förebygga mobbning hösten 2010 på Park Skolan 
i Vara. Målet/visionen med projektet var att alla barn ska kunna gå till skolan utan att känna oro 
eller rädsla. Alla barn ska komma till skolan och bli bemötta med respekt och känna sig trygga. 
Vi arbetade med detta projekt i 2 år och det involverade då alla skolor i Vara kommun. 
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Stadgar	  

	  
	  
§	  1	  Föreningens	  firma	  
Föreningens	  namn	  skall	  vara	  ”Våra	  Älskade	  Barn”	  
	  
§	  2	  Föreningens	  ändamål	  och	  verksamhet	  
Föreningen	  är	  en	  ideell	  förening	  som	  är	  politiskt	  och	  religiöst	  obunden,	  med	  syfte	  att	  verka	  för	  barn	  
och	  ungdomars	  utveckling	  i	  samhället.	  	  
	  
Föreningen	  skall	  genom	  olika	  arrangemang	  och	  aktiviteter	  gynna	  och	  glädja	  barn	  och	  barnfamiljer.	  
	  
§	  3	  Föreningens	  säte	  
Föreningen	  har	  sitt	  säte	  i	  Vara	  Kommun	  i	  Västra	  Götalands	  Län.	  
	  
§	  4	  Medlemskap	  
Föreningen	  är	  öppen	  för	  alla.	  Medlem	  skall	  följa	  föreningens	  stadgar	  och	  bidra	  till	  förvekligande	  av	  
dess	  ändamål.	  Medlemskap	  beviljas	  av	  styrelsen	  eller	  av	  den	  som	  styrelsen	  delegerat	  
beslutanderätten	  till.	  
	  
Medlemskap	  ger	  en	  röst	  vid	  årsmötet.	  	  
	  
§	  5	  Medlemsavgift	  
Varje	  medlem	  skall	  årsvis	  betala	  medlemsavgift.	  Årsavgiftens	  storlek	  beslutas	  årligen	  vid	  årsmötet.	  
	  
§	  6	  Utträde	  
Medlem	  som	  vill	  utträda	  ur	  föreningen,	  skall	  skriftligen	  anmäla	  detta	  till	  styrelsen	  och	  anses	  därmed	  
omedelbart	  ha	  lämnat	  föreningen.	  Erlagd	  medlemsavgift	  återbetalas	  ej.	  	  
	  
Medlem	  som	  under	  ett	  helt	  år,	  trots	  påminnelser	  inte	  betalat	  sin	  medlemsavgift,	  anses	  ha	  utträtt	  ur	  
föreningen.	  
	  
§	  7	  Uteslutning	  
Medlem	  får	  inte	  uteslutas	  ur	  föreningen	  av	  annan	  anledning	  än	  att	  denne	  försummat	  att	  betala	  av	  
föreningen	  beslutade	  avgifter,	  motarbetat	  föreningens	  verksamhet	  eller	  ändamål,	  eller	  
uppenbarligen	  skadat	  föreningens	  intressen.	  
Medlem	  som	  inte	  följer	  föreningens	  ändamål,	  enligt	  stadgarna,	  eller	  i	  övrigt	  motarbetar	  föreningens	  
syfte,	  kan	  uteslutas	  ur	  föreningen.	  	  Beslut	  om	  uteslutning	  fattas	  av	  föreningens	  styrelse.	  	  
	  
§	  8	  Beslutande	  organ	  
Föreningens	  beslutande	  organ	  är	  årsmöte	  samt	  extra	  styrelsemöte.	  Styrelsen	  kan	  tillsätta	  
kommittéer	  eller	  liknande	  för	  handläggning	  av	  särskilda	  uppgifter.	  Dessa	  kommittéer	  har	  de	  
befogenheter	  styrelsen	  tilldelat	  dem.	  
	  
§	  9	  Verksamhets-‐	  och	  räkenskapsår	  
Föreningens	  verksamhets-‐	  och	  räkenskapsår	  skall	  vara	  kalenderår.	  
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§	  10	  Stadgetolkning	  
Föreningens	  verksamhet	  bedrivs	  enligt	  dessa	  stadgar.	  I	  händelse	  av	  tvekan	  vid	  stadgarnas	  tolkning	  
eller	  om	  frågor	  skulle	  förekomma	  vilka	  ej	  varit	  förutsedda	  i	  dessa	  stadgar	  hänskjuts	  frågan	  till	  nästa	  
årsmöte	  eller	  till	  ett	  extra	  föreningsmöte.	  Om	  så	  erfordras	  styrelsen	  frågan	  i	  avvaktan	  på	  årsmötet	  
eller	  avgörs	  av	  styrelsen	  i	  avvaktan	  på	  att	  extra	  föreningsmöte	  kan	  hållas.	  	  
	  
§	  11	  Stadgeändring	  
Förslag	  till	  ändring	  av	  stadgarna	  kan	  såväl	  avges	  av	  styrelsen	  som	  enskild	  medlem.	  Förslag	  skall	  
lämnas	  skriftligen.	  
För	  ändring	  av	  dessa	  stadgar	  krävs	  beslut	  av	  2	  på	  varandra	  följande	  föreningsmöten	  med	  2	  veckors	  
mellanrum,	  där	  9/10	  av	  närvarande	  röstar	  för.	  
	  	  
§	  12	  Rösträtt	  
Vid	  årsmöte	  samt	  vid	  extra	  årsmöte	  äger	  medlem,	  som	  erlagt	  medlemsavgift,	  rätt	  att	  rösta.	  Varje	  
medlem	  har	  en	  röst.	  Röstning	  genom	  ombud	  (fullmakt)	  får	  ej	  förekomma.	  
	  
§	  13	  Årsmöte	  
Årsmötet	  äger	  rum	  senast	  den	  sista	  mars.	  Kallelse	  om	  tid	  och	  plats	  för	  mötet	  skall	  utlysas	  senast	  4	  
veckor	  i	  förväg	  på	  sätt	  som	  styrelsen	  bestämmer.	  	  
	  
Förslag	  från	  enskild	  medlem	  att	  tas	  upp	  på	  årsmötet	  skall	  skriftligen	  kommit	  styrelsen	  tillhanda	  
senast	  6	  veckor	  före	  årsmötet.	  	  
	  
Årsmötet	  är	  beslutsmässigt	  med	  det	  antal	  medlemmar	  som	  infunnit	  sig.	  
	  
§	  14	  Ärenden	  vid	  årsmötet	  
Vid	  årsmötet	  skall	  följande	  ärenden	  förekomma:	  

1. Val	  av	  ordförande	  och	  sekreterare	  för	  mötet	  
2. Upprättande	  av	  röstlängd	  
3. Val	  av	  protokolljusterare	  och	  rösträknare	  
4. Fastställande	  av	  dagordning	  
5. Behandling	  av:	  

1. Framläggande	  av	  styrelsens	  verksamhetsberättelse	  för	  det	  
gångna	  året	  

2. Framläggande	  av	  styrelsens	  förvaltningsberättelse	  (balans-‐	  
och	  resultaträkning)	  för	  det	  senaste	  verksamhetsåret	  

6. Framläggande	  av	  revisorernas	  berättelse	  
7. Fastställa	  balans-‐	  och	  resultaträkning	  
8. Fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  
9. Fastställande	  av	  medlemsavgifter	  
10. Behandling	  av	  styrelsens	  förslag	  och	  motioner	  inkomna	  i	  rätt	  tid	  
11. Val	  av	  ordförande	  för	  en	  tid	  av	  ett	  år	  
12. Val	  av	  övriga	  styrelseledamöter	  och	  suppleanter	  för	  en	  tid	  om	  två	  år	  
13. Val	  av	  en	  revisor	  för	  en	  tid	  om	  ett	  år	  
14. Val	  av	  2	  ledamöter	  i	  valberedningen	  för	  en	  tid	  om	  ett	  år,	  av	  vilka	  en	  

utses	  till	  ordförande.	  
15. Övriga	  frågor	  
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§	  15	  Extra	  föreningsmöte	  	  
Styrelsen	  kan	  kalla	  medlemmarna	  till	  extra	  föreningsmöte	  om	  styrelsen	  finner	  det	  så	  erforderligt,	  då	  
minst	  25%	  av	  medlemmarna	  eller	  då	  revisorn	  så	  begär.	  Styrelsen	  skall	  anordna	  extra	  föreningsmöte	  
inom	  en	  månad	  efter	  en	  sådan	  begäran	  inkommit.	  Kallelse	  med	  föredagningslista	  till	  extra	  
föreningsmöte	  skall	  tillställas	  medlemmarna	  tidigast	  4	  senast	  2	  veckor	  innan.	  
	  
Om	  rösträtt	  på	  extra	  årsmöte	  och	  om	  beslutsmässighet	  vid	  sådant	  möte	  gäller	  vad	  som	  sägs	  i	  	  
§	  12	  och	  §	  13.	  
	  
§	  16	  Valberedning	  	  
Valberedningen	  består	  av	  ordförande	  och	  en	  ledamot	  valda	  av	  årsmötet.	  Valberedningen	  skall	  
senast	  fyra	  veckor	  innan	  årsmötet	  tillfråga	  dem	  vilkas	  mandattid	  går	  ut	  i	  samband	  med	  mötet,	  om	  
de	  vill	  kandidera	  för	  ytterligare	  en	  period.	  	  
	  
Valberedningens	  ordförande,	  eller	  den	  han	  i	  sitt	  ställe	  utser,	  ska	  meddela	  valberedningens	  förslag	  
till	  de	  olika	  valen	  på	  årsmötet.	  
	  
§	  17	  Revisorer	  
Revisorn	  har	  rätt	  att	  fortlöpande	  ta	  del	  av	  föreningens	  räkenskaper,	  årsmötes-‐	  och	  styrelseprotokoll	  
och	  övriga	  handlingar.	  
	  
Föreningens	  räkenskaper	  skall	  vara	  revisorerna	  tillhanda	  senast	  8	  veckor	  före	  årsmötet.	  	  
	  
Revisorn	  skall	  granska	  styrelsen	  förvaltning	  och	  räkenskaper	  för	  det	  senaste	  verksamhets-‐	  och	  
räkenskapsåret	  samt	  till	  styrelsen	  överlämna	  revisionsberättelse	  senast	  4	  veckor	  före	  årsmötet.	  
	  
§	  18	  Styrelsen	  
Styrelsen	  skall	  bestå	  av	  minst	  3	  och	  högst	  8	  styrelseledamöter,	  med	  lägst	  1	  och	  högst	  3	  st	  
styrelsesuppleanter.	  Styrelseledamot	  väljs	  av	  föreningsstämman	  för	  en	  period	  på	  två	  år.	  Halva	  
antalet	  styrelseledamöter	  och	  styrelsesuppleanter	  väljs	  vid	  varje	  årsmöte.	  	  
	  
Styrelsen	  utser	  inom	  sig	  sekreterare,	  kassör	  och	  de	  övriga	  befattningshavare	  som	  behövs.	  
	  
Styrelsen	  får	  utse	  person	  till	  adjungerad	  ledamot.	  Sådan	  ledamot	  har	  yttranderätt	  men	  inte	  rösträtt.	  	  
	  
Styrelsen	  är	  beslutsmässig	  när	  halva	  antalet	  ledamöter	  är	  närvarande.	  
I	  frågor	  avseende	  varumärket	  krävs	  att	  det	  bidras	  av	  samtliga	  styrelseledamöter	  och	  att	  alla	  är	  
närvarande.	  
	  
Kallelse	  till	  styrelsemöte	  görs	  av	  ordförande.	  
	  
Vid	  styrelsesammanträden	  skall	  föras	  protokoll	  som	  justeras	  av	  mötesordförande	  jämte	  ytterligare	  
en	  i	  sammanträdet	  deltagande	  ledamot.	  
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§	  19	  Styrelsens	  åligganden	  
Styrelsen	  åligger	  bl	  a	  att:	  

a. Verka	  för	  föreningens	  syften	  och	  ansvara	  för	  den	  löpande	  verksamheten	  
b. Verkställa	  beslut	  fattade	  av	  årsmöte	  eller	  extra	  årsmöte	  
c. Planera,	  leda	  och	  fördela	  arbetet	  inom	  föreningen	  
d. Ansvara	  för	  och	  förvalta	  föreningens	  medel	  
e. Tillställa	  revisorn	  räkenskaper	  mm	  enligt	  §	  17	  	  
f. Förebereda	  årsmöte	  

	  
Ordföranden	  är	  föreningens	  officiella	  representant	  och	  skall	  leda	  styrelsen	  förhandlingar	  och	  arbete	  
samt	  övervaka	  att	  föreningens	  stadgar,	  regler	  och	  beslut	  efterlevs.	  
	  
§	  20	  Firmateckning	  
Föreningens	  firma	  tecknas	  av	  ordförande	  och	  kassören	  var	  för	  sig	  eller	  på	  annat	  sätt	  som	  styrelsen	  
bestämmer.	  
	  
§ 21 Upplösning 
Medlemmarna kan besluta om att upplösa föreningen. Ett sådant beslut ska fattas i samma 
ordning som ett beslut om ändring av dessa stadgar enligt § 11 ovan. 
I beslut om upplösning av föreningen ska anges att föreningens tillgångar ska användas till 
bestämt barn- och ungdomsfrämjande syfte.  
Dock ska föreningens firma/namn respektive varumärke ”Våra Älskade Barn” återgå till 
föreningens grundare Daniel Olsson, om han så önskar. I konsekvens härmed får föreningen inte, 
varken vid föreningens upplösning eller annars, överlåta firman/namnet eller varumärket till 
annan utan Daniel Olssons medgivande. 


