Stadgar för Dreamcenter, ideell förening
§1
Namn och säte
Föreningen heter DreamCenter ideell förening och har säte i Göteborg.
§2
Ändamål
Föreningen har till ändamål att driva eller stödja verksamhet som på kristen grund,
• I förebyggande syfte informerar om skadorna vid droganvändning.
• Skapar en drogfri miljö bland ungdomar med etablerat missbruk eller i riskzonen för detta.
• Bedriver diakoni och mission riktat mot denna målgrupp och närstående.
§3
Medlemskap
Föreningen är avsedd att vara församlingsförankrad och medlemskap är därför öppet
för pingstförsamlingar samt andra kristna församlingar och organisationer. Medlem som
utträder ur föreningen äger inte rätt att återfå gjorda inbetalningar.
§4
Verksamhetsår
Verksamheten skall bedrivas kalenderårsvis.

§5
Föreningsstämma
Föreningsstämman är högsta beslutande organ, och ordinarie föreningsstämma skall hållas
senast den 30 april varje år.

Extra föreningsstämma får också hållas när styrelsen så anser eller när det begärs av minst 20
% av medlemmarna.
Kallelse till ordinarie eller extra föreningsstämma skall utsändas senast 3 veckor före mötet.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare
4. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning
5. Föredragning av årsredovisning
6. Föredragning av revisionsberättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkningar
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelseledamöter
10. Val av ordförande i styrelsen
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11. Val av en eller två revisorer och en suppleant
12. Val av valberedning och sammankallande till denna
13. Övrig fråga som angivits i kallelsen
§6
Röstning
Beslut fattas med öppen omröstning bland närvarande medlemmar, där varje medlem har en
röst. Beslut avgörs med enkel majoritet.
§7
Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst 5 och högst 9 ledamöter.
Styrelsen väljs av ordinarie föreningsstämma för ett år i taget.
Kallelse till styrelsemöte skall ske senast 10 dagar före mötet.
Styrelsen är beslutsför när halva antalet ledamöter plus en är närvarande. Vid röstning gäller
enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst.
§8
Föreståndare
Den löpande verksamheten leds av en eller flera föreståndare, som utses av styrelsen.
§9
Firmateckning
Firman tecknas av två styrelseledamöter i förening
§10
Valberedning
Valberedningen utses vid varje ordinarie föreningsstämma.
§11
Ekonomi
Verksamheten skall bedrivas med stöd av insamlade pengar, gåvor, avgifter och
offentliga bidrag av olika slag.
§12
Årsredovisning
Styrelsen skall för varje räkenskapsår lämna en årsredovisning över den ekonomiska
förvaltningen. Denna skall omfatta förvaltningsberättelse, samt resultat- och
balansräkning.
§13
Val av revisor(er) och ersättare
Av föreningen utsedd(a ) revisor(er) skall granska föreningens räkenskaper, års-redovisning
och styrelsens förvaltning samt lämna en revisionsberättelse över resultatet av granskningen
och ett uttalande om ansvarsfrihet.
§14
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Ändring av stadgarna
För ändring krävs beslut med 2/3-dels majoritet på två på varandra följande
föreningsstämmor, varav en ordinarie, med en månads mellanrum.
§15
Föreningens upplösning
Föreningen upplöses genom beslut med 2/3-dels majoritet på två på varandra följande
föreningsstämmor, varav en ordinarie, med två månaders mellanrum. Föreningens egendom
tillfaller annan organisation med liknande ändamål som föreningens, efter särskilt beslut
härom.

Stadgarna antogs vid föreningens årsmöte den 8 mars 2016 i Pingstkyrkan Västra Frölunda,
samt vid den extra stämman den 9 april i S:t Matteuskyrkan, Göteborg.

Urban Ringbäck
Ordf.
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