
STADGAR FÖR NY GENERATION-GRUPP

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Ny Generation  ................................................................................. (skolans namn)

§2 Föreningens syfte
Föreningens syfte är uppmuntra till ett positivt engagemang i skol- och ungdomsvärlden och att 
göra det kristna kärleksbudskapet synligt i ord och praktisk handling. Föreningen uppmuntrar till 
inflytande och delaktighet för att göra skolan till en bättre plats. 
Föreningen är kristet ekumenisk och öppen för alla. Föreningen är ansluten till riksorganisationen 
Ny Generation elev- och studentorganisation. 

§3 Föreningens verksamhet
De som beslutar om vad föreningen ska göra är styrelsen. Styrelsen väljs vid föreningens 
årsmöte. Ordförande/kontaktperson utses av årsmötet och övriga funktioner bestäms av 
styrelsen. För att vara med i styrelsen måste man vara medlem i föreningen. 

§4 Föreningens årsmöte
På årsmötet fattas föreningens yttersta beslut, årsmötet står alltså över styrelsen. Till årsmötet 
ska alla medlemmar få inbjudan av styrelsen minst två veckor i förväg. Vid årsmötet har varje 
medlem rösträtt. Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet. Årsmöte ska hållas minst en 
gång per år. 

§5 Årsmötets utformning
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 
- Val av ordförande för årsmötet
- Val av två justeringsmän
- Föreningens verksamhetsberättelse 
- Ekonomisk redovisning
- Revisionsberättelse
- Styrelsens ansvarsfrihet
- Val av ordförande/kontaktperson för gruppen
- Val av övrig styrelse för gruppen
- Val av revisor 

§6 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas om hälften av medlemmarna kräver det. 

§7 Medlemskap
Medlemskap i föreningen är frivilligt och gratis för alla mellan 6-25 år.  Medlemskapet är per-
sonligt och skall förnyas årligen. Medlemskap i föreningen administreras av riksorganisationen. 
Utträde ur föreningen kan göras via telefon, post eller mail till riksorganisationen. 

§8 Nedläggning av föreningen
Nedläggning av föreningen kan göras på årsmötet eller på ett extrainsatt årsmöte. Årsmötet 
beslutar om vad som ska göras med föreningens tillgångar. 

§9 Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras endast vid ordinarie årsmöte, med två tredjedels majoritet. 


