Stadgar för Credo Umeå Antagna vid årsmöte 2010-05-25
§ 1 Credo Umeå är en ekumenisk sammanslutning av studerande och andra intresserade vid
universitetet i Umeå.
§ 2 Credo Umeå vill, på Bibelns grund och i enlighet med Credos
trosgrundval och den apostoliska trosbekännelsen, bland de studerande och intresserade
a) verka för att fler ska komma till tro på Jesus Kristus,
b) samla de kristna till gemenskap och fördjupning i tron,
c) väcka kärlek till och ansvar för Guds rikes utbredande i hela världen.
§ 3 Medlem i Credo Umeå kan var och en bli som accepterar i § 2 angivna syfte och
betalar fastställd medlemsavgift.
§ 4 Credo Umeå är ansluten till Credo, Sveriges evangeliska student- och
gymnasiströrelse.
§ 5 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari - 31 december.
§ 6.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
§ 6.2 Ordinarie årsmöte hålls en gång varje verksamhetsår, i januari.
§ 6.3 Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Beslut fattas med en enkel röstövervikt. Vid
lika röstetal äger presidiets ordförande utslagsrösten.
§ 6.4 Minst två veckor före årsmöte och extrainsatt årsmöte ska kallelse ha skett via hemsidan
och genom e-post.
§ 6.5 Motioner skall en vecka före årsmötet ha inkommit till styrelsen
§ 6.6 Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter behandlas:
Stadgarna ska läsas upp,
Verksamhetsredovisning
Bokslut
Revision av räkenskaper
Ansvarsfrihet för styrelsen
Budget
Medlemsavgift
Motioner, propositioner
Övriga frågor
§ 6.7 Årsmötet väljer en styrelse bestående av minst fem och högst åtta personer som ska leda
föreningens löpande verksamhet. Valbar till styrelsen är varje medlem som har en personlig
kristen tro. Samtliga i styrelsen väljs för en tid av ett år.
§ 6.8 Under årsmötet väljs en eller två revisorer för det kommande verksamhetsåret.

§ 6.9 Årsmötet väljer en valberedning bestående av minst en och max tre personer, varav en
sammankallande. Samtliga väljs för en tid av ett år.
§ 6.10 Valberedningens viktigaste uppgift är att föreslå kandidater till styrelsen för det
kommande verksamhetsåret. Valberedningen ska inför årsmötet föreslå ordförande,
sekreterare och två justerare som leder årsmötet. Dessa ska ej sitta i den nuvarande eller
föreslagna styrelsen.
§ 6.11 Extra årsmöte hålls när styrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna så kräver.
§ 6.12 Fyllnadsval till styrelsen gäller fram till nästa ordinarie årsmöte.
§ 7.1 Efter varje årsmöte utser styrelsen inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare,
kassör och övriga poster.
§ 7.2 Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika
röstetal äger mötets ordförande utslagsröst.
§ 8.1 Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. För stadgeändring erfordras två
tredjedelars majoritet.
§ 8.2 För att vara giltig ska stadgeändring godkännas av Credos riksstyrelse.
§ 9.1 För att upplösa Credo Umeå ska beslut tas vid två på varandra följande årsmöten,
varav minst ett ordinarie årsmöte, med minst två tredjedelars majoritet.
§ 9.2 Om Credo Umeå upplöses, tillfaller dess eventuella tillgångar Credo.

