
Gamla stadgar Nya stadgar

§1 § 1 NAMN
Möja Kulturella Ungdomsrörelse (MKU) är en  
sammanslutning av unga och gamla.MKU:s främsta uppgi@ 
är aA främja utvecklingen på Möja. MKU skall tex genom 
sina egna anläggningar utveckla turismen och därigenom 
skapa arbetsFllfällen för Möjas ungdomar. MKU ska 
genom aA organisera akFviteter (så som musik och dans) 
främja intresset för livet i skärgården.

Föreningens namn är Möja Kulturella  
Ungdomsrörelse, MKU, en sammanslutning av  
unga och gamla.

§ 2 ÄNDAMÅL
MKU är en parFpoliFskt och religiöst obunden  
förening, en förening som finns Fll på bygdens  
iniFaFv och som ska bidra Fll lokal utveckling där MKU 
verkar. 
Genom kulturverksamheter och andra insatser ska 
föreningen erbjuda meningsfulla akFviteter för aA stärka 
bygdens aArakFonskra@. Med eA särkilt fokus på Möjas 
unga och verksamheter för dem.

Föreningen värnar mötesfriheten och  
äger och driver allmänna samlingslokaler och erbjuder på 
så säA mötesplatser, som oparFskt och på skäliga villkor 
uthyres Fll föreningens medlemmar, enskilda, ideella 
organisaFoner, företag och offentliga myndigheter, som 
önskar använda lokalerna, förutsaA aA de delar 
föreningens demokraFska värderingar.

§ 3 HEMVIST OCH FÖRENINGSFORM
Möja Kulturella Ungdomsrörelse är en ideell  
förening med hemvist på Möja och i Möjaskärgården, 
belägen i Värmdö kommun i Stockholms län.

Möja Kulturella Ungdomsrörelse äger två  
fasFgheter med Fllhörande mark:  Möja Dansbana i Berg, 
där även byggnaden Spelmansbostaden ingår, samt 
Bygdegården/Långviks skola i Långvik. 

Dessa fasFgheter utgör navet i MKU:s verksamhet  
och är i sig en del av det kulturarv som MKU förvaltar från 
Fdigare generaFoner av skärgårdsbor. MKU äger också och 
driver Möja Bio på Dansbanan.

§ 2 § 4 INTRÄDE, MEDLEMSKAP, AVGIFTER,  
UTESLUTNING

Medlem intages i föreningen e@er ansökan, som ska  
vara åTöljd av inträdesavgi@. Om sådan avgi@ fastställes av 
årsmötet.

Medlem antages i föreningen e@er ansökan, som  
ska vara åTöljd av inträdesavgi@. Om sådan avgi@ 
fastställes av årsmötet.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det  
kan antagas aA vederbörande, kommer aA motarbeta 
föreningens intresse.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om  
det kan antagas aA vederbörande kommer aA motarbeta 
föreningens intresse.
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Beslut om varigenom ansökan om medlemskap  
avslås, skall faAas av styrelsen.

Beslut om varigenom ansökan om medlemskap  
avslås, skall faAas av styrelsen.

Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän  
medlemmen fåA Fllfälle aA yAra sig inom viss av styrelsen 
angiven Fd.

Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän  
medlemmen fåA Fllfälle aA yAra sig inom viss av styrelsen 
angiven Fd.

§3
Moment A. Årsavgi@en skall erläggas vid inträdet  
och däre@er före den 1 maj varje år. Medlemsavgi@ som är 
inbetald e@er 1 maj är ej röstberäYgad på årsmötet.

Moment A: Årsavgi@en skall erläggas vid inträdet. För aA 
vara röstberäYgad på årsmötet ska årsavgi@en vara betald 
före 30 juni året före.

Moment B: Medlem som icke under året erlagt 
 föreskriven avgi@ uteslutes, sådan person kan ånyo vinna 
inträde i vanlig ordning mot erläggande av ny 
medlemsavgi@.

Moment B: Medlem som icke under året erlagt föreskriven 
avgi@ uteslutes, men sådan person kan ånyo vinna inträde 
mot erläggande av ny medlemsavgi@.

§8 § 5 MEDLEMSKAPET
Det bör ligga i varje medlems intresse aA verka för  
god kamratskap samt aA genom oklanderligt uppförande 
hålla Möja Kulturella Ungdomsrörelse  i en hög standars 
och därmed hedra hemorten.

Det bör ligga i varje medlems intresse aA verka  
för god kamratskap samt aA genom oklanderligt 
uppförande hålla Möja Kulturella Ungdomsrörelse i en hög 
standard och därmed hedra hemorten.

Medlem som gör sig skyldig Fll sådant klandervärt  
uppträdande aA Möja Kulturella Ungdomsrörelse 
anseende därigenom lider eller uppenbarligen bryter mot 
dessa stadagar uteslutes, och ska beslut därigenom faAas 
av styrelsen.

Medlem som gör sig skyldig Fll sådant klandervärt 
 uppträdande aA MKU:s anseende därigenom lider, eller 
uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar uteslutes, 
och skall beslut därom faAas av styrelsen.

§ 6 MKU:s ORGAN
1. Årsmöte
2. Styrelse
3. Revisorer
4. Valberedning

§6 § 7 ÅRSMÖTE
Vid årsmötet som hålls senast den 15 april varje år,  
avger styrelsen beräAelse över det gångna årets 
verksamhet varjämte revisorernas beräAelse föredras. Här 
e@er prövas frågan om ansvarsfrihet och förräAas val av 
styrelse och 2 revisorer. 

Vid årsmötet som hålls senast den 15 april varje  
år, avger styrelsen årsberäAelse över det gångna årets 
verksamhet samt revisorernas beräAelse föredras. Här 
e@er prövas frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, och val 
av styrelse, revisorer och valberedning förräAas.

Arvode åt de funkFonärer som åtnjuter sådant  
bestäms e@er val av styrelse. RöstberäYgad vid årsmötet 
måste ha uppnåA 16 års ålder. Alla val sker genom öppen 
omröstning då ej annorlunda av årsmötet bestäms.

Arvode åt de funkFonärer som åtnjuter sådant  
fastställs e@er val av styrelse. RöstberäYgad vid årsmötet 
måste ha uppnåA 16 års ålder. Alla val sker genom öppen 
omröstning, då ej annorlunda bestäms. Om votering 
begärs i personval genomförs dock allFd sluten 
omröstning. Vid lika röstetal har föreningens ordförande 
utslagsröst.

§ 8 VID ORDINARIE ÅRSMÖTE SKA FÖLJANDE  
ÄRENDEN BEHANDLAS: 
1. Val av mötesordförande och sekreterare
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2. Val av två personer aA jämte mötesordföranden  
justera årsmötets protokoll

3. Fastställande av föredragningslistan
4. Fastställande av röstlängd
5. Godkännande av kallelse
6. Styrelsens verksamhetsberäAelse och  
ekonomiska beräAelse över det gångna året
7. Revisorernas beräAelse
8. Fastställande av balansräkning samt  
disposiFon av årets resultat
9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Val av ordförande i föreningen
11. Val av övriga styrelseledamöter
12. Fastställande av styrelsearvoden
13. Val av revisorer 
14. Val av valberedning
15. Fastställande av medlemsavgi@ 
16. Framställningar och förslag från styrelsen 
17. MoFoner och förslag från medlemmar som  
inkommit skri@ligt Fll styrelsen senast 10 dagar före 
årsmötet

§7 § 9 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra sammansträden avhålls om styrelen så  
beslutar. Alla beslut avgörs genom öppen omröstning då ej 
annorlunda bestäms. Vid lika röstetal äger ordförande 
utslagsröst.

Extra årsmöten avhålls om styrelsen så beslutar.  
Alla beslut avgörs genom öppen omröstning, då ej 
annorlunda bestäms. Vid lika röstetal äger ordförande 
utslagsröst. På extra årsmöte får endast behandlas de 
ärenden som angivits i kallelsen.

§ 10 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Kallelse Fll årsmöte ska ske genom personlig kallelse  
eller genom aA annonsera publikt på bygden senast 14 
dagar före mötet.

§4 § 11 STYRELSE
Moment A. Styrelsen väljs för 2 år. Moment A: Styrelse väljs för två år.  

 
Styrelsen består av minst 5 ledamöter och högst 9  
ledamöter. Av dessa utser årsmötet en ordförande för 1 år. 
Dessutom väljs 2 revisorer för 2 år. Revisorerna bör ej avgå 
samma år. 

Styrelsen består av minst fem ledamöter och  
högst nio ledamöter. Av dessa utser årsmötet en 
ordförande för eA år. 

Moment B. Styrelsen är skyldig aA verka för  
Möja Kulturella Ungdomsrörelse utveckling, aA förbereda 
alla frågor, som skall föreläggas Möja Kulturella 
Ungdomsrörelse och verkställa alla beslut, aA avge 
årberäAelse med bifogad matrikel över Möja Kulturella 
Ungdomsrörelse medlemmar.

Moment B: Styrelsen har som uppdrag aA verka för MKU:s 
utveckling, aA förbereda alla frågor, som ska föreläggas 
föreningen, och den ska verkställa alla beslut. Styrelsen 
skall inför årsmötet avge årsberäAelse med bifogad 
medlemsmatrikel.

Moment C: För handhavandet av Möja Kulturella  
Ungdomsrörelse angelägenheter ansvarar styrelsens 
ledamöter gemensamt. 

Moment C: För handhavande av Möja Kulturella  
Ungdomsrörelses angelägenheter ansvarar styrelsen 
gemensamt.

§5
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Ordförande åligger aA vid såväl Möja Kulturella  
Ungdomsrörelse som styrelsens sammanträden oparFskt 
och samvetsgrant leda förhandlingarna, aA vara rörelsens 
representant, aA kalla Fll sammanträden, aA Fllse aA på 
sammanträden faAade beslut blir verkställda, aA övervaka 
stadgarnas e@erlevnad. Vice ordförande åligger aA vid 
förfall för ordförande 
träda in i dennes ställa.

Ordförande åligger aA leda styrelsens arbete och 
vid sammanträden oparFskt och samvetsgrant leda 
förhandlingarna. Ordförande är rörelsens representant. 
Ordförande kallar Fll sammanträden, och Fllser aA på 
sammanträden faAade beslut verkställs. Ordförande 
övervakar aA stadgarna e@erlevs.

Styrelsen är beslutsför när de närvarande antalet  
översFger häl@en av antalet ledamöter. Beslut faAas med 
enkel majorit. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst 
utom vid personval då loAen avgör.

Sekreteraren åligger aA föra protokoll vid  
sammamanträden och tävlingar,

Sekreteraren åligger aA föra protokoll  
vid sammanträden.

Kassören åligger aA uppbära alla avgi@er, aA föra  
noggranna räkenskaper över Möja Kulturella 
Ungdomsrörelse medel, aA insäAa kontanta medel på 
postgirot, aA granska och underteckna alla räkningar som 
Möja Kulturella Ungdomsrörelse medel skall betalas, aA 
utkviAera pengar från postgirot.

Kassören kan vara en styrelseledamot eller en  
extern tjänst som föreningen köper in. Denna åligger aA 
uppbära alla avgi@er, aA föra noggranna räkenskaper över 
MKU:s medel, aA granska och underteckna alla räkningar 
som MKU:s medel ska betala samt utkviAera pengar från 
MKUs konto.

§12 REVISORER
Föreningen har två revisorer, som ej bör avgå  
samma år.
Föreningens räkenskaper och styrelsens  
förvaltning ska granskas av två av ordinarie årsmöte 
utsedda revisorer. RevisionsberäAelse ska lämnas Fll 
styrelsen senast sju dagar före ordinarie årsmöte.

Revisorerna åligger aA kontrollera och noggrant  
granska kassörens räkenskaper, dessutom genomläsa 
styrelsens protokoll, aA kontrollera aA Möja Kulturella 
Ungdomsrörelse angelägenheter väl förvaltas och 
omhändertas i enlighet med stadgar och beslut. 

Revisorerna åligger aA kontrollera och noggrant  
granska kassörens räkenskaper, dessutom genomläsa 
styrelseprotokoll, samt kontrollera aA MKU:s 
angelägenheter förvaltas och omhändertas i enlighet med 
stadgar och faAade beslut.

För Möja Kulturella Ungdomsrörelses skulder och  
övriga förbindelser ansvarar endast det inbetalda 
insatskapitalet och övriga Fllgångar.  

§13 VALBEREDNING

Valberedningen består av tre personer, varav en är 
 sammankallande.

Valberedningen åligger aA förbereda val av  
förtroendevalda i föreningen, samt stödja styrelsen i dess 
arbete.
§ 14 TECKNINGSRÄTT
Styrelsen eller de som styrelsen utser har  
föreningens teckningsräA.
§ 15 RÄKENSKAPER
 Föreningens räkenskaper omfaAar Fden från den  
1 januari Fll och med den 31 december.
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Styrelsen ska senast 30 dagar före ordinarie årsmöte  
överlämna sina redovisningshandlingar Fll revisorerna.

§10 § 16 ÄNDRING AV STADGAR
För aA beslut om ändring av Möja Kulturella  
Ungdomsrörelses stadgar skall anses gällande erfordras 
2/3 majoritet för ändringen på två av varandra följande 
sammanträden varav eA ordinarie. 

För aA beslut om ändring av Möja Kulturella 
Ungdomsrörelses stadgar, skall anses erfordras 2/3 
majoritet för ändring på två av varandra följande 
sammanträden, varav eA ordinarie. Skulle tvist uppstå 
angående tolkningen av någon paragraf i dessa stadgar, 
avgör styrelsen densamma.

§12 § 16 UPPLÖSNING SAMT LIKVIDATION
Möja Kulturella Ungdomsrörelse upplösning kan ej  
ske utan aA tvingande omständigheter det fordrar 2/3 av 
medlemmarna vid tre på varandra följande sammanträden 
därom sig förenar. Varder Möja Kulturella Ungdomsrörelse 
upplöst, Fllfaller dess Fllhörigheter någon av 
sammanträdet vald förvaltande styrelse boende på Möja. 

Beslut om upplösning av föreningen eller om  
föreningens trädande i likvidaFon faAas vid tre på 
varandra följande årsmöten, varav eA ordinarie. För aA 
beslutet ska vara gilFgt krävs 2/3-majoritet av de 
närvarande röstberäYgade på det andra årsmötet. I 
kallelse för deAa möte ska framgå aA upplösning eller 
likvidaFon är sy@et för mötet.

Om Möja Kulturella Ungdomsrörelse blir upplöst,  
Fllfaller dess Fllgångar annan sammanslutning eller 
organisaFon, boende på Möja, enligt årsmötets beslut, för 
aA fortsaA användas för främjandet av föreningens 
ändamål.

Reviderade och antagna 2019 års årsmöte Ovanstående stadgar har antagits på årsmötet 
den _____________________________________
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