
STADGAR FÖR HANNAS HJÄLPVERKSAMHET

UPPGIFT
§ I HANNAS HJÄLPVERKSAMHET är ett samarbetsorgan ltir i verksamheten

deltagande forsamlingar, itireningar och enskilda bidragsgivare. Dess uppgift är att
ftirvalta och förmedla medel, som tillforts eller kommer att tillforas Hannas
Hjälpverksamhet från olika givare genom bidrag, donationer och testamenten avseende
att efter kristen grundsyn stödja social, humanitär samt evangelisk verksamhet i Sri
Lanka eller annat u-land. Medel som givare riktat till viss verksamhet skall i möjligaste
mån användas for detta ändamål.

Ånsuörn

J §2 
ffuil*,1'l[fä*T,T#Jå',l.äi1älio", bidrar med mederti, Hannas
Hjälpverksamhet äger rätt till representantskap vid dess årsmöte, till vilket nämnda
församlingar och foreningar äger rätt att sända två (2) representanter. Enskilda
bidragsgivare som regelbundet stödjer verksamheten äger rätt till en (l) röst. Röstning
genom ombud får ej ske. Kallelse skall utgå tidigast fora och minst två veckor flore

årsmötet genom brev på posten.

Vid årsmötet skall ftljande ärenden ltirekomma:
1 Val av ordförande för mötet
2 Yal av sekreterare
3 Val av två justeringsmärr

4 Godkännande av kallelsen
5 Föredragning av verksamhetsberättelsen for det gångna året
6 Föredragning av ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning for det

gångna året
7 Föredragningav revisionsberättelsen
8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
9 Fråga om ansvarsfrihet for styrelsen for den tid forvaltningen omfattar
l0 Val av styrelse (minst fem (5) och högst sju (7); (halva antalet ledamöter väljs för

två (2) år så att kontinuitet uppstår)
1 1 Val av tre (3) sffrelsesuppleanter
12 Yal av firmatecknare
13 Val av revisorer
l4 Val av revisorssuppleanter
l5 Val av ledamöter i valberedningen

BXTRA MÖTE
§3 Extra möte med röstberättigade hålles då s§rrelsen, revisorerna eller årsmötet så

beslutar. Kallelse till extra möte skall utgå minst två veckor {tire sammanträdesdagen.

STYRELSEN
§4 Styrelsen handhar den ekonomiska ftirvaltningen efter riktlinjer, som årsmötet beslutar.

Derr ska ha sitt säte i Laxå kommun av Örebro län.

Styrelsen ska bestå av minst fem (5) och högst sju (7) ordinarie ledamöter jämte tre (3)
suppleanter. Valbartill styrelsen är ltirsamlings -och foreningsrepresentanter samt
enskilda bidragsgivare, som delar den kristna grundsynen och som regelbundet stödjer
verksamheten. Majoriteten av styrelsen skall alltid utgå av florsamlings- eller
Iören in gsrepresentanter.



-

Styrelsen är ansvarig lör Hannas Hjälpverksamhets medel och forvaltningen av dess

tillgångar.
Styrelsen skall senast den l5 mars varje år avge fullständig berättelse över
forvaltn in gen under senaste verksamhetsåret.
Styrelsen sammanträder på tid och plats, som den själv bestämmer, efter kallelse av
ordltiranden. Styrelsen kan även sammanträda om ordltirande och kassör eller minst
tre (3) ledamöter anser detta befogat.
Styrelsen är beslutsmässig när ordltirande eller dennes ersättare och minst halva antalet
ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal gäller den mening, som företrädes av ordftirande.
Vid styrelsens sammanträden skall ftiras protokoll.
Styrelsen äger rätt att utse arbetsutskott.

FIRMATECKNING
§5 Årsmötet skall utse tvä (2) styrelseledamöter samt två (2) suppleanter att två i ftirening

teckna firma. Suppleant får teckna firma endast tillsammans med ordinarie
firmatecknare.
Kassör och vice kassör äger rätt att gentemot bank och postgiro ensam teckna firmans
namn.

J N:iXNNSTPER OCH REVISION
§6 Hannas Hjälpverksamhets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Revisionsberättelse skall framläggas ftire utgången av april månad.

VALKOMMITTE
§7 Valkommittdn skall bestå av tre (3) ledamöter och utses varje år av årsmötet.

Valkommittdn skall senast en månad fore årsmötet sammanställa forslag till de val, som
stadgeenligt skall förrättas.

ÄNnnrNc Av STADGAR
§8 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av två på varandra foljande årsmöten eller

extra möten och måste bitradas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

UPPLÖSNING§e 
åriliii3ä1ffi:Hl'§ä§LTHåå1ffi,;*lJ',T,1å:l:1"il,ft1fiJå*i"åil:Tlir
avgivna rösterna. Innestående medel skall överlåtas till organisation som med kristen
grundsyn stödjer social, humanitär och evangelisk verksamhet i Sri Lanka eller annat
u-land. Medlem kan inte göra anspråk på någon del av tillgångarna.

§ 1 0 Stadgarna antagna vid årsmötet den I 6 maj 1987 och reviderade vid extra möte den 14

november 1992 samt vid ordinarie årsmöte den l3 mars 1993. Återigen reviderade vid
ordinarie årsmöte 2007-03-31 samt vid ordinarie årsmöte 2008-04-05.


