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Stadgar Futuro Valdivias Vänner 2015-03-18 

Stadgar Ideella föreningen  
”Futuro Valdivias Vänner”  
§1 
Intresseföreningen ”Futuro Valdivias Vänner” är en politiskt och religiöst obunden 

förening med säte i Borås.  

§2 
Föreningens syfte och ändamål:  

Föreningens arbete syftar till att stödja den sociala stiftelsen Futuro Valdivias arbete 

med barn, ungdomar och utsatta familjer och grupper i Ecuador. 

Föreningen ska vara en dynamisk kraft som bidrar till att sprida kunskap om Futuro 

Valdivias verksamhet, som bidrar till att stödja utsatta familjer och grupper som inte 

omfattas av samhällets omsorg, samt som bidrar till att skapa marknad för de pro-

dukter som Futuro Valdivia exporterar.  

Medlemmarnas engagemang ska uppmuntras och utvecklas genom möjligheten att 

resa till Ecuador och få kunskap om landet och Futuro Valdivias verksamhet samt 

genom kontinuerlig återkoppling via föreningsmöten och Futuro Valdivias hemsida. 

Föreningens vision: 

Genom att bidra till att barn och ungdomar i Ecuador får god omsorg och stimulans 

vill vi ge dem möjligheter att utvecklas till trygga och ansvarstagande individer med 

självtillit, framtidstro och kunskaper för att förbättra sin egen situation samt utveck-

lingen i samhället.  

Genom möjligheten att resa till Ecuador och besöka Futuro Valdivias verksamhet blir 

föreningens medlemmar via sina upplevelser ”ambassadörer i trovärdighet” på sin 

hemmaplan. 

§3 
Futuro Valdivia: 

Futuro Valdivia är en social stiftelse som bedriver hälso- och sjukvård i Ecuador och 

skapar arbetstillfällen genom export av hantverksprodukter och turism. 

Verksamheten bedrivs i ett kustområde i Valdiviaregionen, som av FN/WHO beskrivs 

som extremt fattigt. Futuro Valdivia har tysk-svensk ledning via de två grundarna och 

sociala entreprenörerna Monika Steffel, sjuksköterska och Jan Smedmyr, 

civilekonom.  

Futuro Valdivia vill vara ett redskap för att påverka provinsen Valdivias framtid och 

prioriterar program för undernärda barn och stipendieprogram som tillhandahåller 

skolmaterial. 
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Verksamheten har lokalt anställda och driver en vårdcentral som finansieras genom 

patientavgifter och läkemedelsförsäljning. Programmen för undernärda barn och för 

skolmaterial till låg- och mellanstadieelever finansieras genom donationer och från 

turism. 

Mer om verksamheten och det sociala arbetet finns att läsa på Futuro Valdivias hem-

sida www.futurovaldivia.org. Information om specialanpassade resor för att besöka 

verksamheten och landets olika delar finns på www.futurovaldivia-travel.com. Allt 

överskott från resorna går till Futuro Valdivias verksamhet. 

§4 
Föreningens verksamhet:  

1. Medlemmarna stödjer verksamheten genom att sätta in belopp på det svenska 

insamlingskonto som är knutet till verksamheten Futuro Valdivia. Medlem kan 

antingen ge ett engångsbidrag eller bli månadsgivare. 

 

2. Information om verksamheten sker vid årsmöte och vid ytterligare ett 

förenings-möte under verksamhetsåret. Informationen sker via bilder, 

ekonomisk redo-visning, genomförda resor och via möjlighet att ställa frågor 

om verksamheten.  

 

3. Kontinuerlig information sker via Futuro Valdivias hemsida. Via hemsidan kan 

medlem ta del av ekonomisk rapport samt konkreta erbjudanden om på vilket 

sätt medlemmarna kan stödja verksamheten. 

 

4. Erbjudanden till medlemmarna av specialanpassade resor till Ecuador med 

besök av verksamheten i Futuro Valdivia. 

 

§5 
Medlemskap: 

Medlemskap i föreningen kan erhållas av envar som stödjer föreningens arbete och 

som accepterar föreningens ändamål och vision.  

§6 
Medlemsavgift: 

Medlemsavgiften bestäms för varje verksamhetsår (kalenderår) vid föreningens 

årsmöte.  

 

 

http://www.futurovaldivia.org/
http://www.futurovaldivia-travel.com/
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§7 
Årsmöte: 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Medlem i föreningen har rösträtt 

vid årsmötet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden för 

mötet utslagsröst. Årsmöte ska hållas senast den 30 april. Kallelse och dagordning 

skickas till medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet. Motioner till årsmötet ska 

vara styrelsen tillhanda senast en månad före mötet.  

Extra årsmöte ska hållas då minst en tredjedel av medlemmarna så begär, eller på 

styrelsens eller revisors initiativ. Begäran om extra årsmöte ska vara skriftlig med an-

givande av motivering.  

Vid årsmöte handläggs följande ärenden: 

1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

2.  Fastställande av dagordning. 

3.  Val av två protokolljusterare. 

4.  Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande. 

5.  Föredragning av årsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisions- 

 berättelse. 

6.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen beträffande föregående verksamhetsår        

(kalenderår). 

7.  Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter. 

8.  Val av revisor och revisorssuppleant. 

9.  Val av valberedning – två ledamöter samt suppleanter för dessa. 

10.  Fastställande av medlemsavgift. 

11.  Motioner. 

12.  Fastställande av riktlinjer för kommande verksamhetsår. 

 

§8 
Föreningens styrelse: 

Föreningens styrelse ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare 

minst två ledamöter samt minst två suppleanter. Styrelsen väljer inom sig sekreterare 

och kassör. Mandattiden för styrelseledamot är två år, för ordförande ett år och för 

suppleant ett år.  

Styrelsen är beslutsmässig när ordföranden samt ytterligare minst två ledamöter är 

närvarande. Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens verksamhet och 

medel. Bankkonto ska finnas för hanteringen av bl.a. föreningens medlemsavgifter. 

Styrelsen uppbär inga styrelsearvoden eller kostnadsersättningar. Ordföranden kallar 

till sammanträden, (minst tre per verksamhetsår) tillser att fattade beslut verkställs 

och bevakar i övrigt föreningens intressen. 
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§9 
Revision: 

För granskningen av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljer års-

mötet en revisor och en revisorssuppleant. I god tid före årsmötet ska revisions-

berättelse upprättas i vilken ansvarsfrihet för styrelsen ska tillstyrkas eller avstyrkas. 

§10 
Firmatecknare: 

Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar av två styrel-

seledamöter gemensamt eller var för sig, eller av en eller flera särskilt av styrelsen 

utsedda personer. 

§11 
Ändring av stadgar:  

Ändring av stadgar kan endast ske genom beslut på två på varandra följande före-

ningsmöten. Minst två tredjedelar av de närvarande måste vara ense om stadge-

ändringen. Förslag om stadgeändring ska meddelas i kallelse till förenings- eller års-

möte. Kallelse och dagordning ska skickas till medlemmarna senast 14 dagar före 

mötet. 

§12 
Upplösning: 

För upplösning av föreningen krävs majoritetsbeslut enligt §7 vid två på varandra 

följande föreningsmöten, varav det ena ska vara årsmöte. Föreningens tillgångar ska 

då tillfalla Futuro Valdivia eller annat biståndsprojekt (om Futuro Valdivia inte längre 

existerar) som överensstämmer med föreningens syfte enligt §2. 

 

 

Stadgar för föreningen Futuro Valdivias Vänner - Beslutade vid konstituerande möte 

2015-03-18. 


