
 

 

  

  

Stadgar  
 
§ 1 Syfte och uppdrag  
Pingst ung är en riksförening för barn och ungdomar inom Pingströrelsen med egen fristående 
juridisk person. Pingst ungs målgrupp är barn, ungdomar och ledare i denna verksamhet.  
 
Några av Pingst ungs främsta uppgifter är: 
Service – Pingst ung erbjuder aktuell information, erbjuder kunskap och resurspersoner, 
ledarutveckling och material. 
Samordning – Pingst ung skapar och främjar mötesplatser och nätverk. 
Spjutspets – Pingst ung stödjer utvecklingsprojekt och försöksverksamhet och vill bilda opinion för 
barn-, ungdoms- och familjefrågor i kyrka och samhälle.   
 
§ 2 Medlemskap 
Lokalavdelning som uppfyller medlemskriterierna kan bli medlem i föreningen Pingst ung. 
Föreningens styrelse fastställer dessa kriterier. 
 
Lokalavdelning som önskar medlemskap ansöker om detta. Föreningens styrelse godkänner eller 
avslår en lokalavdelnings ansökan. Lokalavdelning som inte är lojal mot organisationens stadgar, 
syfte och uppdrag kan, efter förslag från styrelsen uteslutas ur Pingst ung genom årsmötets beslut. 
 
§ 3 Representation vid årsmöte 
Varje lokalavdelning äger rätt att sända upp till tre ombud till årsmötet. 
 
§ 4 Årsmöte 1 
Årsmötet ska ske före juni månads utgång. Kallelse skall ske minst sex veckor före årsmötet. Vid 
årsmötet ska föras protokoll. 
 
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

1. Godkännande av föreslagen dagordning 
2. Val av presidium för årsmötet: ordförande, sekreterare samt ev. föredragande sekreterare 
3. Val av justeringspersoner (två personer jämte ordförande) 
4. Upprättande av röstlängd (närvaroförteckning) 
5. Fråga om mötets behöriga sammankallande 
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultaträkning och balansräkning 
7. Föredragning av revisionsberättelse 
8. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
9. Val av styrelseledamöter: 
10. Ordförande (ett år) 
11. Vice ordförande (ett år) 
12. Övriga ledamöter i styrelsen (halva antalet varje år)  
13. Val av två revisorer, varav en auktoriserad revisor.  
14. Val av valberedning (tre personer, varav en sammankallande) 
15. Beslut om målsättning för Pingst ungs verksamhet 
16. Fastställande av nästa årsmöte 
17. Skrivelser och motioner som inkommit minst en månad före årsmötet. 
18. Övriga ärenden 
19. Avslutning 

 

                                                 
 



 

 

  

  

§ 5 Extra årsmöte 
Extra årsmöte inkallas då styrelsen finner det påkallat eller om minst en fjärdedel av 
lokalavdelningarna så begär. 
 
§ 6 Styrelse 
Styrelsen leder verksamheten och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen efter den målsättning 
som årsmötet beslutar. 
 
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande och maximalt 13 ledamöter, som är medlemmar 
i en lokalavdelning. Mandattiden är två år för ledamöter. Mandattiden för ordförande och vice 
ordförande är två år. 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ledamöter 
kräver det. Styrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika 
röstetal i en omröstning äger ordförande utslagsröst. 
 
Styrelsen är arbetsgivare för Pingst ungs anställda. Tjänstemännen skall verkställa styrelsens beslut 
samt kontinuerligt hålla styrelsen underrättad om arbetets gång. 
 
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. 

 
§ 7 Räkenskaper och revision 
Pingst ungs räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december. 

 
Val av revisorer sker vid årsmötet: en auktoriserad revisor och en förtroendevald revisor. 
 
§ 8 Firmatecknare 
Pingst ungs firma tecknas av den eller de personer som styrelsen utser. 
 
§ 9 Valberedning 
Valberedningen består av 3 ledamöter och utses varje år av årsmötet. Valberedningen ska senast en 
månad före årsmötet presentera förslag till de val, vilka ska förrättas vid ordinarie årsmöte. 
 
Vid val av styrelseledamöter bör geografisk spridning, jämn fördelning av kvinnor och män samt 
lämplig åldersfördelning beaktas.  
 
§ 10 Ändring av stadgar 
För ändring av stadgarna fordras att samstämmiga beslut med minst 2/3 majoritet fattas på två 
varandra följande årsmöten.  
 
§ 11 Upplösning 
För upplösning av Pingst ung fordras att samstämmiga beslut med minst 2/3 majoritet fattas på två 
varandra följande årsmöten. Vid upplösning av Pingst ung skall dess tillgångar, enligt beslut av det 
sista årsmötet, användas till ändamål som har samband med Pingst ungs verksamhet bland barn och 
ungdom. 
 
Stadgar antagna första gången den 6 maj 2006 
Stadgar antagna andra gången den 5 maj 2007 
Stadgar antagna tredje gången den 11 maj 2012 


