
STADGAR 
FÖR 

FTMS FILIPINO TRIBE MISSION Sweden 
 

 

 

1 Namn och säte 

 

 Föreningens namn är: Filipino Tribe Mission Sweden också kallat under 

 arbetsnamnet och förkortningen FTMS 

 Föreningens säte är Malmö 

 

 

 

2 Ändamål 

 

FTMS, Filipino Tribe Mission Sweden är en biståndsorganisation på Kristen 

värdegrund som bedriver fadder och hjälpverksamhet samt koordinerar 

missionsverksamhet inom Filippinerna. 

  

 

 

  

3 Verksamhetens drift 

 

Föreningen är en allmännyttig förening vars verksamhet består i två huvuddelar. 

För det första är föreningen en insamlingsorganisation för stadgat ändamål och 

en kontrollant på att insamlade medel används för dess syften. Föreningen 

arbetar efter nationella och internationella regler beträffande 

fadderbarnsverksamhet och barnkonventionen samt förmedlar lokala 

missionsprojekt i Filippinerna. 

 

För det andra är föreningen en informationsorganisation för att öka den 

internationella förståelsen mellan länder samt öka förståelsen inom länderna för 

deras inhemska kulturer och traditioner och hur de påverkar det dagliga livet. 

Att verka för fredliga lösningar i religions och kulturtvister. 

 

 

 

4 Möten 

 

Till årsmötet, föreningens högsta beslutande organ, skall skriftlig kallelse, med 

uppgift om tid och plats, ha utgått minst fyra veckor före mötesdag. Årsmötet 

skall hållas senast i mars månad varje år och följande frågor skall tas upp: 

 

* Val av mötesfunktionärer 

* Fastställande av röstlängd 

* Fråga om mötets behöriga utlysning 

* Styrelsens och projektledares verksamhetsberättelser 



* Revisionsberättelse, - Verksamhet, - Ekonomi 

* Beslut om ansvarsfrihet 

* Val av styrelse 

* Val av föreningsrevisor 

* Val av valberedning 

* Behandling av ärenden från styrelsen 

* Behandling av motioner 

* Övriga frågor 

 

Extra föreningsmöte kan hållas då styrelsen så beslutar eller då minst fem av 

medlemmarna begär detta. Kallelse skall utgå minst två veckor före mötesdag. 

Till såväl års som extra föreningsmöte har varje medlem rösträtt. 

 

 

 

5 Förvaltningsår 

 

Förvaltningsåret utgörs av kalenderåret 

 

 

 

6 Styrelsen 

 

Styrelsen, som är beslutande organ mellan års/föreningsmöten, består av minst 

tre ordinarie och tre suppleanter. De utses på års/föreningsmöte och väljer själv 

ordförande och övriga funktionärer. Styrelsen sammankallas av ordförande eller 

då minst tre styrelseledamöter så begär. Styrelsen är beslutmässig då alla tre 

eller vid fler hälften av ledamöterna är närvarande. Projektledare är adjungerad 

till styrelsen och kallas till dess sammanträden. 

 

 

 

7 Föreningsrevisorer 

 

Årsmötet utser föreningsrevisor vars uppgift är att bistå auktoriserad revisor 

avseende granskningen av föreningens räkenskaper. Då föreningsrevisor inte 

valts är styrelsen i samarbete med kassören skyldiga att samordna med 

föreningens auktoriserade revisor, 

 

 

 

8 Firmatecknare 

 

Styrelsens ordförande och kassör tecknar var för sig föreningens firma 

 

 

 

 

 

 



9 Stadgeändring 

 

Ändring av dessa stadgar kan ske vid ordinarie och extra årsmöte om minst två 

tredjedelar av de närvarande röstberättigade är ense därom. 

 

 

10 Medlemmar 

 

Envar som underkastar sig föreningens ändamål och verksamhet har rätt att 

teckna medlemskap i föreningen. 

Envar som betalar medlemsavgift, tecknar sig som fadder och/eller donerar 

pengar kontinuerligt till verksamheten räknas som medlem så länge 

engagemanget som fadder/bidragsgivare varar. 

 

 

 

11 Medlemsavgift 

 

Föreningens medlemsavgift bestäms av årsmötet, om styrelsen finner anledning 

till reglering av medlemsavgiften kan detta göras via extra föreningsmöte. 

Medlemmar som inte accepterar en höjning vid sådant möte äger rätt att 

kvarstanna i föreningen året ut. 

Faddrar/ bidragsgivare som kontinuerligt lämnar bidrag till föreningen är 

befriade från medlemsavgift så länge det kontinuerliga beloppet är högre än 

medlemsavgiften. 

 

 

 

12 Bidragsgivare/Fadderavgifter 

 

Avgiften för fadderverksamheten bestäms av styrelsen. 

En bidragsgivare som periodiskt vill skänka pengar överenskommer detta med 

styrelsen. 

 

 

 

12 Upplösande 

 

Beslut om föreningens upplösande kräver två tredjedelars majoritet vid ordinarie 

årsmöte. Om föreningen upplöses skall innestående medel betalas ut till 

föreningens vänorganisation eller samarbetsprojekt i Filippinerna. Enskild 

medlem kan inte göra anspråk på innestående medel. 

 

Styrelsen redovisar vilken/vilka vänorganisationer/samarbetsprojekt som FTMS 

har. 


