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Stadgar Franciskus på Kökar 

Stadgar  
Behandlade på föreningsmötet 2 juli 2022 
 
 
 
 
 
 
 
1. Föreningens namn, hemort och språk 
Föreningens namn är Franciskus på Kökar, dess hemort är Kökar och språket är svenska.  
 
2. Syfte och verksamhetsformer 
Föreningens syfte är att hålla Franciskus av Assisi minne på Kökar levande.  
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att 

- varje år kring den första söndagen i juli hålla en traditionsenlig sammankomst på 
Hamnö, 

- anordna retreater med Hamnö som bas,  
- ansvara för skötseln av pilgrimshärbärget på Hamnö och 
- upprätthålla St Olav Waterway-St Olofs sjöleds Kökaravsnitt i samråd med Kökar 

kommun. 
Föreningen verkar för att göra olika perspektiv på Franciskus, hans budskap och gärningar 
synliga, 

- det andliga och det kyrkliga,  
- det historiska (kopplat till klostret på Kökar),  
- det musikaliska och  
- det miljöorienterade (kopplat till Franciskus kärlek till naturen). 

Föreningen stöder sin verksamhet genom att 
- samarbeta med offentliga, kyrkliga och privata samfund i Finland, Sverige, 

Östersjöområdet samt resten av världen, 
- samarbeta med bofasta och besökare från Finland, Sverige, Östersjöområdet samt 

resten av världen, 
- bedriva forsknings-, informations- och publikationsverksamhet, 
- söka privata och offentliga finansieringsmöjligheter enligt föreningslagen och 
- förvalta inkomna medel, så som medlemsavgifter, donationer, värdepapper och 

liknande. 
Föreningens verksamhet bygger uteslutande på en allmännyttig ideell grund och dess syfte är 
inte att generera vinst för sina medlemmar.  
 
3. Medlemmarna 
Medlem i föreningen kan vara enskilda personer, sammanslutningar och stiftelser som 
förbinder sig att följa föreningens syfte, stadgar och som erlägger medlemsavgift. 
Medlemmar har rätt att delta i föreningens verksamhet, utöva sin rösträtt och bli valda till 
föreningens organ. 
Föreningen är skyldig att föra förteckning över sina medlemmar. Till heders-medlem kan på 
styrelsens framställan kallas en person som på ett förtjänstfullt sätt verkat för föreningens 
bästa. 
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4. Medlemskapets upphörande 
Medlem som bryter mot dessa stadgar eller genom sitt handlande orsakar föreningen eller dess 
strävanden skada, kan på förslag av styrelsen och efter föreningsmötes beslut skiljas från 
medlemskapet. Styrelsen skall informera den berörde om sitt förslag om uteslutning minst en 
vecka före det möte där beslut om uteslutning skall behandlas.  
Medlem som inte erlagt medlemsavgift under två på varandra följande verksamhetsår anses ha 
utträtt ur föreningen. 
 
5. Medlemsavgift 
Föreningens medlemmar erlägger årligen en medlemsavgift vars storlek för nästkommande år 
fastställs av föreningsmötet.  
Alternativt kan medlem erlägga en engångsavgift för ständigt medlemskap vars storlek fastställs 
av föreningsmötet. 
 
6. Föreningens verksamhet 
Föreningen kan anställa en verksamhetsledare samt en eller flera funktionärer för att sköta 
föreningens ärenden. 
 
7. Räkenskapsperiod och revision 
Föreningen utser en verksamhetsgranskare och en suppleant. 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga 
handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse ska överlämnas till verksamhetsgranskaren 
senast två månader före föreningsmötet. Verksamhetsgranskaren ska ge sitt utlåtande 
skriftligen till styrelsen senast två veckor före föreningsmötet. 
 
8. Föreningens möten 
Föreningen håller sitt ordinarie möte i samband med Franciskusdagarna i juli.   
Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl 
därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen 
kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från 
den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.  
Vid föreningens möten har sammanslutningar, stiftelser och övriga medlemmar, alla envar, en 
röst.   
Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har 
understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Röstning kan även ske genom på förhand 
given fullmakt. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid personval avgör 
emellertid lotten. 
 
9. Ordinarie föreningsmöte 
Vid föreningens ordinarie möte behandlas följande ärenden: 

- mötet öppnas 
- val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två 

rösträknare 
- mötets laglighet och beslutsförhet konstateras 
- föredragningslistan för mötet godkänns 
- bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras 
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- beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och 
andra ansvarsskyldiga 

- verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgiftens storlek för följande kalenderår 
fastställs 

- val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen 
- val av en verksamhetsgranskare och dennes suppleant 
- behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden. 

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens ordinarie möte 
skall medlemmen skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i 
möteskallelsen. 
 
10. Styrelsen 
Föreningens verkställande organ är styrelsen. I styrelsen ingår ordförande och två till fem 
ordinarie medlemmar vars mandattid är två år samt två till fyra suppleanter som alla utses vid 
föreningsmötet.  
Ifall föreningen saknar en verksamhetsledare utses på styrelsens uppdrag inom styrelsen en 
sekreterare och en kassör.   
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsför då tre ledamöter är 
närvarande.  
Styrelsen kan mötas på per e-post eller digitalt på nätet om alla styrelsemedlemmar accepterar 
detta. 
 
11. De som får teckna föreningens namn 
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller verksamhetsledare. 
Då ingen anställd finns tecknas föreningens namn av ordförande, sekreterare eller kassör, två 
tillsammans. 
 
12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen 
Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte 
med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I 
möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.  
Vid upplösningen av föreningen överlämnas tillgångarna till förening, stiftelse eller annan 
sammanslutning med samma eller likartat ändamål som denna förening. 
 
 
I övrigt gäller föreningslagens 503/89 bestämmelser. 
 


