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Stadgar för LP-verksamhetens ideella riksförening

§1

Namn och säte
Föreningens namn skall vara LP-verksamhetens ideella riksförening med säte i
Stockholm.

§2

Ändamål
LP-verksamhetens ideella riksförening är en allmännyttig ideell förening, som har till
uppgift att på kristen grund fortsätta och vidareutveckla det arbete som ”Lewi Pethrus
Stiftelse för filantropisk verksamhet” tidigare bedrivit.
Föreningens ändamål är att utifrån en kristen grundsyn utöva social verksamhet riktad
till människor i utsatta livsförhållanden vilka är i behov av omvårdnad, behandling och
stöd.
Föreningens syfte är också att arbeta förebyggande samt att bedriva opinionsbildning
inom områden av betydelse för föreningens verksamhet.

§3

Verksamheten
Verksamheten skall i huvudsak bedrivas genom att administrera och driva de
anläggningar och verksamheter vilka föreningen bedömer behövs, samt att stödja de
församlingar och församlingsnära organisationer som själva vill starta och driva sociala
verksamheter.

§4

Medlemskap
Medlemskretsen utgörs av Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan samt
Trossamfundet Pingst – fria församlingar i samverkan. Medlemskap i föreningen kan
sökas av organisationer inom Svensk Pingströrelse. Medlemskap beviljas eller upphör
efter beslut av föreningsstämman eller av styrelsen, efter föreningsstämmans
bemyndigande.

§5

Föreningsstämma
Föreningsstämman är högsta beslutande organ och ordinarie föreningsstämma skall
hållas senast den 15 juli varje år.
Extra föreningsstämma får hållas när styrelsen så anser eller när det begärs av 1/3 av
medlemmarna.
Kallelse till ordinarie föreningsstämma och extra föreningsstämma skall sändas ut
senast sex veckor före stämman.
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Motioner och förslag från medlemmarna till ordinarie föreningsstämma skall vara
styrelsen tillhanda senast åtta veckor före föreningsstämman.
Senast två veckor före föreningsstämman sänds underlag till beslutsärenden ut.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Val av mötets ordförande och vice ordförande
Val av sekreterare för mötet
Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Prövning om Föreningsstämman blivit behörigen sammankallad
Fastställande av dagordning
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt
årsredovisning
Föredragning av revisionsberättelse
Beslut angående
a/ verksamhetsberättelse
b/ fastställande av resultat- och balansräkning
c/ ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Beslut om antal styrelseledamöter
Val av ordförande och vice ordförande för styrelsen
Val av övriga styrelseledamöter
Val av minst en revisor och en revisorsuppleant
Val av valberedning och sammankallande till denna
Val av styrelseledamöter i LP-verksamhetens insamlingsstiftelse
Beslut om tidpunkt för nästkommande års ordinarie
Föreningsstämma
Presentation och beslut om verksamhetsplan
Behandling av motioner
Övriga frågor som angivits i kallelsen

§6

Röstning
Varje medlem har rätt att företrädas genom ombud. Varje medlem har en röst.
Röstning sker av de närvarande valda ombuden genom röstkort. Varje närvarande
ombud motsvarar en röst. Ombud äger ej rätt att företrädas av annan genom fullmakt.
Beslut avges med enkel majoritet förutom i beslut avseende ändring av stadgar samt
föreningens upplösning enligt nedan.

§7

Styrelsen
a/ LP-verksamhetens ideella riksförening skall förvaltas av en styrelse bestående av
minst sju och högst tretton ledamöter.
b/ Ordförande och vice ordförande väljs för ett år i taget.
c/ Övriga ledamöters mandattid skall vara två år med möjlighet till omval.
d/ Halva antalet ledamöter ställs under val varje år.
e/ Styrelsen samlas på kallelse av ordförande minst fyra gånger per år. Om minst två
ledamöter fordrar att styrelsen sammankallas, skall en sådan begäran efterkommas.
f/ Styrelsen upprättar arbetsordning för sin verksamhet.
g/ Kallelse till styrelsemöte skall ske senast tio dagar före mötet.
h/ Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
i/ Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden.
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§8

Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller dem som styrelsen bemyndigar, två i
förening

§9

Ekonomi
Verksamheten skall i huvudsak bedrivas med hjälp av gåvor, avgifter och bidrag av
olika slag.

§10

Räkenskapsår
Räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§11

Årsredovisning
Styrelsen skall för varje räkenskapsår upprätta årsredovisning med
förvaltningsberättelse.

§12

Revision
För granskning av föreningens årsredovisning samt styrelsens förvaltning utses minst
en auktoriserad eller godkänd revisor, med en revisorssuppleant.

§13

Valberedning
Valberedningen skall bestå av minst fem personer.
Föreningsstämman fastställer i en arbetsordning riktlinjer för valberedningens arbete.

§14

Stadgeändring
För ändring av stadgar i föreningen krävs beslut med minst 2/3-dels majoritet av i
stämman närvarande ombud, i två på varandra följande föreningsstämmor, varav en
ordinarie, med minst två månaders mellanrum.

§15

Upplösning
För beslut om upplösning av föreningen krävs beslut med minst 2/3-dels majoritet av i
stämman närvarande ombud, i två på varandra följande föreningsstämmor, varav en
ordinarie, med minst två månaders mellanrum.
Föreningens egendom tillfaller annan ideell förening eller organisation, med liknande
ändamål som föreningen.
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