STADGAR
FÖR

HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE
§ 1 Firma
Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.
§ 2 Ändamål och verksamhet
Hello World! är en allmännyttig ideell förening.
Föreningen har till ändamål att främja barns och ungdomars intresse för och utbildning inom
digitalt skapande och att tända framtidens digitala stjärnor.
Vårt mål är att Sverige i framtiden ska ha tillräckligt med IT-kompetens för att säkra vår
konkurrenskraft.
Vår vision är att göra digitalt skapande lättillgängligt för alla barn och ungdomar oavsett tidigare
förkunskaper.
Föreningen skall uppfylla sitt ändamål genom att:


Bedriva läger- och utbildningsverksamhet med fokus på digitalt skapande.



Bygga upp och driva en virtuell mentorplattform där barn och ungdomar kan utbyta idéer
och lärdomar och coachas av erfarna programmerare och andra som vill dela med sig av
sin kunskap.



Aktivt medverka till att det blir lika naturligt för tjejer som för killar att intressera sig för
digitalt skapande.



Fungera som ett nav där medlemmar, institutioner och organisationer erbjuds möjligheten
att bidra med kunskap och resurser – finansiellt och pro bono - så att ovanstående
verksamhet kan göras tillgänglig för alla barn och ungdomar, oavsett ekonomiska resurser.

§ 3 Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
§ 4 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är ordinarie/extra föreningsstämman och styrelsen samt, när styrelsen beslutat
att delegera det verkställande ansvaret, generalsekreteraren.

Stadgar antagna vid konstituerande föreningsstämma 2015-05-21, ändrade vid föreningsstämma 2016-06-12

MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSAVGIFTER

§ 5 Medlemskap
Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten
till. Medlemskap beviljas


barn och ungdomar (upp till 20 år) som deltar i föreningens verksamhet och/eller med
intresse att stötta föreningens ändamål.



fysiska personer (över 20 år) som är målsmän till medlem <18 år och/eller med intresse att
stötta föreningens ändamål.

Ansökan om medlemskap sker genom anmälan och/eller genom betalning av medlemsavgift.
Medlems utträde ur föreningen sker genom anmälan och/eller genom att medlemsavgiften ej
betalas. Medlem som aktivt motverkar föreningens ändamål kan uteslutas efter beslut av styrelsen.
§ 6 Medlemsavgifter
Medlemskap i föreningen är gratis för barn och ungdomar upp till 20 år.
Medlemsavgift för fysiska personer över 20 år beslutas av styrelsen.

MEDLEMSFÖRTECKNING
§ 7 Medlemsförteckning
Styrelsen skall föra medlemsförteckning elektroniskt. Styrelsen har rätt att behandla i förteckningen
ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen. Genom sitt medlemskap
samtycker medlem till att personuppgifter behandlas elektroniskt samt ger föreningen rätt att
publicera uppgift om medlemskap på föreningens hemsida såvida medlemmen inte särskilt skriftligt
begärt att få vara anonym.

FÖRENINGSSTÄMMA
§ 8 Tidpunkt för ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen senast före juni månads utgång.
§ 9 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10
av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas
behandlat på stämman.
§ 10 Förslag från medlemmar
Medlem som önskar lämna förslag till stämma skall anmäla detta till styrelsen senast en vecka före
ordinarie stämma eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att bestämma.
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§ 11 Dagordning ordinarie föreningsstämma
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Öppnande
Godkännande av dagordningen
Val av stämmoordförande
Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Val av justeringsman tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Föredragning av styrelsens årsredovisning
Föredragning av revisorns berättelse
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om resultatdisposition
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisorer och revisorssuppleant
Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält
ärende
Avslutande

§ 12 Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på
stämman. Kallelse till föreningsstämma skall ske genom publicering på föreningens hemsida samt
per e-post senast en vecka före ordinarie eller extra föreningsstämma.
§ 13 Rösträtt och omröstning
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.
§ 14 Ombud och fullmakt
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem. Ombudet
skall förete en skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.
§ 15 Omröstning
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna
eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått
flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan
valet förrättas.
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§ 16 Virtuell föreningsstämma samt stämmobeslut
Ordinarie samt extra föreningsstämma kan också hållas virtuellt och stämmobeslut kan också tas
virtuellt genom att samtliga medlemmar ges möjlighet att ta ställning i definierade frågor digitalt (tex
via e-mailtråd) under en period på sju dygn. För dessa beslut gäller samma regler om omröstning
som ovan.
§ 17 Stämmoprotokoll
Protokoll från föreningsstämman skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter
stämman.

STYRELSEN
§ 18 Antal styrelsemedlemmar och suppleanter
Styrelsen består av minst tre och högst elva ledamöter med högst tre suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för tiden intill nästa ordinarie
föreningsstämma och kan omväljas. Styrelseledamot och suppleant behöver inte vara medlem i
föreningen.
Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer.
§ 19 Firmateckning
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen på det sätt styrelsen bestämmer.
§ 20 Protokoll styrelsemöten
Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som justeras av ordföranden och den
ytterligare ledamot som styrelsen utser.
§ 21 Beslutsförhet
Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av
samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de
närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. För giltigt beslut
när för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande erfordras enhällighet.
§ 22 Virtuellt styrelsemöte samt styrelsebeslut
Styrelsemöte kan också hållas virtuellt och styrelsebeslut kan också tas virtuellt genom att samtliga
styrelsemedlemmar ges möjlighet att ta ställning i definierad fråga digitalt (tex via e-mailtråd) under
en period om minst tre dygn. För dessa beslut gäller samma regler om beslutsförhet som ovan.
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RÄKENSKAPER OCH REVISION
§ 23 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.
§ 24 Revisorer och redovisningshandlingar att revidera
Revisorerna skall vara minst en och högst två med högst två suppleanter. Revisorer och
revisorssuppleanter väljs på föreningsstämma för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till
nästa ordinarie föreningsstämma. Revisorerna behöver inte vara medlemmar i föreningen.
Senast en månad före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisorerna avlämna
förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.
§ 25 Revisionsberättelse
Revisorerna skall avge revisionsberättelse senast två veckor innan föreningsstämman.
§ 26 Tillhandahållande av handlingar inför föreningsstämma
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna
gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före
föreningsstämman.

MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA
§ 27 Meddelanden till medlemmarna
Meddelanden delges genom publicering på föreningens hemsida och eller skickas per e-post. Det är
varje medlems skyldighet att förse föreningen med aktuell e-postadress.

STADGEÄNDRING
§ 28 Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras genom beslut på föreningsstämma med minst 2/3-delar av avgivna röster
eller genom enkel majoritet på två på varandra följande föreningsstämmor med minst 1 veckas
mellanrum.

UPPLÖSNING OCH UTDELNING
§ 29 Upplösning och vinstutdelning
För upplösning av föreningen krävs beslut av föreningsstämma med minst 2/3 av antalet avgivna
röster. I beslut om upplösning skall anges hur och till vilka organisationer/stiftelser/ideella
föreningar eller liknande som föreningens tillgångar skall fördelas så att förenings syfte och ändamål
uppfylls även genom dess upplösning.
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