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STADGAR FÖR 

Folkets Park i Norrköping 
______________________________________________________ 
§ 1. Namn   
”Folkets Park” är förkortning för Azech syrianska föreningen med org. nr 825003-

2391 och S: ta Maria församlingen med org. nr 825002-1709 i Norrköping.  

 
§ 2.  Säte 
Styrelsen av Folkets Park har sitt säte i Norrköping. 

 
§ 3. Ändamål 
Folkets Parks ändamål är att verka i enlighet med att hålla föreningen och 

församlingen under ett och samma paraply.  Att hjälpa Folkets Parks medlemmar 

på det kulturella, idrottsliga och religiösa området, stärka relationerna mellan 

Folkets Parks medlemmar och övriga som inte är medlemmar, verkar för samarbete 

och kontakter mellan Folkets Parks medlemmar och andra inom samma eller 

närliggande område verksamma föreningar/församlingar samt i samma syfte ha 

kontakter med svenskt föreningsliv och offentliga myndigheter, samt vara neutral 

jämte andra organisationer och föreningar. 

 
§ 4. Folkets Parks organisation 
Folkets Parks organisation utgörs av årsstämma, styrelsen och revisorer. 
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§ 5. Medlemskap 
Medlemskap delas i två kategorier Aktivt medlemskap och Passivt medlemskap.  

 
En aktiv medlem har ägande rätt av parken och har rätten att väljas till styrelsen 

samt har rösträtt vid årsstämman. Har rätt att utnyttja parkens lokaler mot avgift 

som bestäms av styrelsen och kyrkans tjänster t ex. vigsel, dop, begravning mm 

utan något krav på avgift. 

 

En passiv medlem har inte rätten att väljas till styrelsen men äger rätt att yttra sig 

och framlägga förslag för stämman. Har rätt att utnyttja parkens lokaler och kyrkans 

tjänster mot avgift som bestäms av styrelsen. 

 
§ 6. Inträde till medlemskap 
Till passivt medlemskap i Folkets Park antas (accepteras) envar som kan främja 

(gynna) Folkets Parks ändamål och intressen.  

 

Ansökan skall göras skriftligen till styrelsen och innehålla fullständiga 

personuppgifter. 

 

Fråga om medlemskap behandlas och avgörs av styrelsen. 

 

Avslag av ansökan skall meddelas skriftligen. 

Överklagan av avslaget ärande behandlas av Folkets Parks årsstämma. 

 

För att kunna söka om Aktiv medlemskap skall en fast summa betalas till Folkets 

Park förutom medlems avgift. Summan bestäms på årsstämman. 

Folkets Parks stämma kan efter förslag från styrelsen, utse medlem till 

hedersmedlem. Sådan medlem behöver inte betala årsavgift. 
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Årsavgiften för medlemskap skall betalas före juni månads utgång. 

 
§ 7. Eget utträde 
Medlem som på egen begäran vill utträda ur Folkets Park skall skriftligen anmäla 

detta till styrelsen. Utträde skall anses ha skett i samband därmed. 

 

Medlem som inte har betalat fastställd årsavgift under det år som avgiften avser 

skall vid utgången av detta år anses ha utträtt ur Folkets Park på egen begäran 

 
§ 8. Uteslutning 
Medlem av Folkets Park må uteslutas om medlemmen 

motarbetat eller skadat Folkets Parks syfte intressen och verksamhet eller på annat 

sätt handlar opålitligt  

har försummat att betala fastställda avgifter till Folkets Park. 

Beslut om uteslutning fattas av Folkets Parks styrelse. Då medlemmen får tillfälle 

att skriftligen yttra sig över de beslut som fattats av Folkets Park styrelsen till 

årsstämman. 

 

§. 9 Folkets Parks stämma 
Folkets Parks årsstämma är högsta beslutande organ, utgörs av Folkets Parks 

aktiva medlemmar, med rösträtt enbart för de medlemmar som uppnått arton (18) 

års ålder och som i behörig ordning erlagt fastställd årsavgift till Folkets Park. 

 

Hedersmedlem må utöva sin rösträtt fastän årsavgift inte erlagts. 

Rösträtt skall inte utövas med stöd av fullmakt.  

 

Omröstning sker öppet. Sluten omröstning skall tillämpas om majoriteten beslutar 

om det. 
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Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röst avgörs mötes ordförandes röst. 

 

Kallelse till extra föreningsstämma skall anslås i föreningens lokaler, informeras i 

kyrkan och annonseras på hemsidan minst en (1) vecka i förväg. 

Kallelse till årsstämman meddelas medlemmarna med minst tre veckors varsel 

genom information i kyrkan, på hemsidan, skall anslås i föreningens lokaler och 

anslags tavla vid kyrkan. 

 

Motioner som skall behandlas på årsstämman skall inkomma till styrelsen minst två 

veckor innan Folkets Parks årsstämma. 

 
§ 9.1 Årsstämma 
Ordinarie stämma skall hållas årligen före mars månad varje år på närmare dag och 

plats som styrelsen bestämmer. Vid ordinarie stämma skall följande ärenden 

behandlas 

1. Stämmans öppnande 

2. val av ordförande och sekreterare för årsstämman, 

3. val av två justeringsmän, 

4. upprättande av röstlängd 

5. fråga om årsstämmans stadgeenliga utlysande 

6. Fastställande av dagordningen. 

7. Föredragning av styrelsens årsberättelse/verksamhetsberättelse 

8. Föredragning av styrelsens ekonomiberättelse och revisors berättelse.  

9. val av ordförande för Folkets Park tillika styrelseordförande två (2) år, 

10. val av kassörer för en mandatperiod om två (2) år.                                                                

 Kassör för föreningen                                   

 Kassör för församlingen 

11. val av sekreterare för en mandatperiod om två (2) år, 
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12.       val av tre (3) övriga styrelseledamöter för en mandatperiod om två (2) år, 

13. val av två (2) styrelsesuppleanter för en mandatperiod om ett (1) år, 

14. val av två (2) revisorer och en (1) revisorsuppleant på (1) år, 

15. val av tre (3) ledamöter till valberedning för en mandatperiod om ett (1) år, 

16. Fastställande av medlemsavgift 

17. Behandling av inkomna motioner 

18. Annat ärende, än sådant som anges i punkterna 1-17 ovan, får inte ta upp till 

behandling vid årsstämman. 

 

§ 9.2 Extra stämma 
Styrelsen må därutöver utlysas 

–  så snart styrelsen finner det lämpligt. 

–  då hälften av Folkets Parks röstberättigade medlemmar hos styrelsen så 

påkallar,  

–  då revisorerna med angivande av skäl hos styrelsen så skriftligen påkallar. 

Underlåter styrelsen att inom två (2) veckor efter det att hälften av Folkets Parks 

röstberättigade medlemmar hos styrelsen så påkallat eller inom samma tid efter det 

att revisorerna med angivande av skäl hos styrelsen så skriftligen påkallat, äger 

medlemmarna respektive revisorerna kalla till stämman med iakttagande av de 

regler om tid och anslag som följer nedan. 

– Annat ärende, än sådant som angivits i kallelsen till stämman, får inte upptas till 

behandling vid denna. 

 
 § 9.3 Kallelse 
Kallelse till årsstämman meddelas medlemmarna med minst tre veckors varsel 

genom information i kyrkan och på hem sidan samt skall anslås i föreningens 

lokaler och anslags tavla vid kyrkan. 
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Kallelse till extra Folkets Parks stämma skall anslås i föreningens lokaler, 

informeras i kyrkan och annonsera på hemsidan minst en (1) vecka i förväg. 

 
§ 10. Räkenskaper 
Styrelsen ska föra Folkets Parks räkenskaper. 

Folkets Parks räkenskapsår är kalenderår. 

Räkenskaperna skall avslutas med upprättande av resultat- och balansräkning, 

vilka skall, tillsammans med styrelsens förvaltningsberättelse, avlämnas till Folkets 

Parks revisorer senast tre (3) veckor före årsstämman. 

 

§ 11. Revision 
Folkets Park skall ha två (2) ordinarie revisorer samt en (1) revisorsuppleant, 

samtliga utsedda av Folkets Parkstämma. Vid val av revisorer må styrelseledamot 

eller suppleant för sådana inte delta i omröstningen. 

 

Revisorerna skall för varje räkenskapsår granska Folkets Parks räkenskaper och 

styrelsens förvaltning av Folkets Parks angelägenheter. 

 

Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till Folkets 

Park stämman. Revisorberättelsen skall innehålla en rekommendation till Folkets 

Park stämman i frågan om fastställandet av resultat- och balansräkningen, 

dispositioner av Folkets Parks vinst eller förlust samt om ansvarsfrihet av styrelsen. 

 

Revisorerna skall överlämna revisionsberättelsen till Folkets Parks styrelse senast 

två (2) veckor före årsstämman. 

Revisorerna skall, i den mån det av enskild medlem bedöms vara till nytta för 

årsstämmans ställningstagande rörande det gångna räkenskapsåret, närvara vid 

stämman. 
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Revisorerna äger uppbära arvode för sin revision blott i det fall inte är medlemmar i 

Folkets Park. Ersättning för eventuella utlägg och kostnader för revisionens 

utförande må dock utgå med skäligt belopp efter vad Folkets Park stämman 

beslutar. 

 
§ 12.  Beslut i särskilda frågor/Medlems avgift 
Beslut om fastställande av medlemsavgifter fattas av Folkets Parkstämman och må 

upptagas till prövning vid årsstämma utan att ärende därom särskilt angivits i 

kallelsen. 

 

Beslut om förvärv, överlåtelse eller upplåtelse av fast egendom och tomträtt, liksom 

beslut om inteckning och pantsättning av sådan egendom, fattas av Folkets Park 

stämman. 

 
§ 13. Styrelse 
Folkets Park styrelse utgör Folkets Parks förvaltande och verkställande organ. 

 

Styrelse ledamot skall ha fyllt 18 år, vara aktiv medlem samt behärska svenska 

språket i tal så väl i skrift. 

   

Styrelsen består av högst tio (10) ordinarie ledamöter samt två (2) suppleanter. 

Vid lika röstetal gäller styrelsens ordförandes röst. 

 

Medlem, som vunnit inträde i Folkets Park får inte väljas till styrelseledamot, 

suppleant eller till revisor, om man inte har varit medlem i Folkets Park under minst 

två års tid.  

 

Medlem, som vunnit återinträde i Folkets Park efter att tidigare på egen begäran 
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eller tidigare ha varit utesluten ur Folkets Park, får inte väljas till styrelseledamot, 

suppleant eller revisor med mindre än fem (5) kalenderår förflutit sedan återinträdet. 

 

Folkets Parks ordförande utgör alltid styrelseledamot och styrelsens ordförande. 

 

§ 13.1 Styrelsens uppgifter och ordningsregler 
Styrelsen företräder Folkets Park och tecknar dess firma. 

 

Verkställa årsstämmans fattade beslut. 

 

Fastställa de regler som erfordras för att uppnå Folkets Park ändamål och intressen 

samt tillse att detta ändamål uppnås. 

 

Fastställa de regler som erfordras för att få medlemmarna att uppnå Folkets Park 

ändamål samt tillse att detta ändamål uppnås och Folkets Parks verksamhet drivs i 

enlighet med dessa lagar. 

 

Ansvara för den löpande förvaltningen av Folkets Parks angelägenheter och 

ekonomi behandla och besluta i aktuella äranden. 

Utse särskilda arbetsgrupper för att utveckla/bearbeta utvalda frågor och aktiviteter. 

 

 I särskild angelägenhet över vilken Folkets Park stämman fattar beslut, äger 

stämman rätt att utse en eller flera i den särskilda angelägenheten företräda 

Folkets Park istället för styrelsens.  

 

Styrelsen utser inom sig en eller flera att generellt, eller specifikt för vissa 

angelägenheter, teckna Folkets Parks firma. 
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Styrelsen skall sammanträda en gång i månaden samt styrelseordföranden, eller 

majoriteten av styrelseledamöterna, så begär. Vid styrelsesammanträde skall föras 

protokoll som skall justeras i den ordning styrelsen närmare bestämmer. Om en 

styrelseledamot vid den slutliga handläggningen av visst ärende har en skiljaktig 

mening, äger denne rätt att påfordra att detta antecknas i protokollet. 

 

Styrelsen är beslut berättigad när minst hälften av styrelsens ledamöter är 

närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta 

styrelseledamöterna förenar sig. Vid lika röster gäller den mening som styrelsens 

ordförande biträder. 

 

Arvode till styrelseledamot eller suppleant för sådan skall inte utgå. Ersättning för 

eventuella utlägg och kostnader för inställelse till styrelsesammanträde må dock 

utgå med skäligt belopp efter vad Folkets Park stämman beslutar. 

Omröstning sker öppet. För sluten omröstning krävs majoritetens röster. 

 

§ 13.2 Firmatecknare 
Föreningens/Församlingens firma skall tecknas av följande förtroendevalda: 

Styrelseordförande 

Kassör 

Sekreterare 

För firmateckning krävs minst två av tre underskrifter tillsammans. 

 
§ 14. Ändring av stadgar 
För beslut om ändring av bestämmelse i dessa stadgar erfordras att minst två 

tredjedelar (2/3) av Folkets Parks röstberättigade medlemmar vid två (2) på 

varandra följande föreningsstämmor, varav ett skall vara en årsstämma, röstat för 

ett sådant beslut. Mellan dessa stämmor skall minst två (2) månader ha förflutit. 
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§ 15. Upplösning av Folkets Park 
För beslut om upplösning av Folkets Park erfordras att minst tre fjärdedelar (3/4) av 

Folkets Parks röstberättigade medlemmar vid två (2) på varandra följande Folkets 

Parks stämmor, varav ett skall vara en årsstämma, röstat för ett sådant beslut. 

Mellan dessa stämmor skall minst två (2) månader ha förflutit. 

 

Vid upplösning av ena parten faller samtliga tillgångar av Folkets Parks till andra 

parten.  

 

Vid upplösning av Folkets Park skall samtliga Folkets Parks tillgångar, sedan 

eventuella skulder täckts, användas för ett bestämt idrottsfrämjande ändamål eller 

en religiös aktivitet. Beslut om vilket ändamål och vilken eller vilka idrottsliga 

organisationer eller andra som därvid skall komma i åtnjutande av Folkets Parks 

tillgångar fattas av Folkets Parkstämman med enkel majoritet. Sedan tillgångarna, 

av föreningens styrelse, överlämnats i enlighet med föreningsstämmans beslut skall 

föreningen anses upplöst. 


