
 
Stadgar för föreningen Kampi Ya Motos Barn 
 
Antagna på årsmötet 2007-01-28 ändrig av § 4 på årsmötet 2022-03-29 
 
   
 
                                                        § 1                         
 
 
Föreningen Kampi Ya Motos Barn ändamål är att stödja och utveckla 
verksamheten på Phyllis Wambui Memorial Childrens Home och Phyllis 
Memorial Academy i Kampi Ya Moto i Kenya 
 
                                                        § 2 
 
Föreningens säte är i Malmö, Malmö kommun. 
                                  
                                                        § 3 
 
Föreningens arbete ska drivas helt ideellt. Ingen ersättning för arbete ska 
utgå till någon i föreningen. 
 
 
                                                        § 4 
Medlemmar är alla som ansöker och beviljas medlemskap av styrelsen,  samt 
erlägger medlemsavgift. Avgiften fastställs årligen på årsmötet. 
Uteslutning kan ske av medlem som inte betalar medlemsavgift efter 
påminnelse och den medlem som inte verkar i föreningens syfte och intresse 
enligt föreningens stadgar. Uteslutning skall behandlas på årsmötet. 
                                                       
                                                      § 5 
 
Föreningen högsta beslutande organ är årsmötet, Årsmöte ska hållas före maj 
månads utgång. Extraårsmöte kan utlysas av styrelsen eller om minst hälften 
av medlemmarna begär det. 
Alla medlemmar har närvarorätt och en röst. 
Beslut fattas med enkel majoritet. Detta gäller ej vid beslut om ändring av 
stadgarna, då krävs 2/3 majoritet och för beslut av ändring av § 1 (Åndamål) 
och § 7  (Upplösing av föreningen) krävs 2/3 majoritet på 2 följande 
årsmöten. 
Kallelse skall skickas ut senast en månad innan årsmötet. 
Följande frågor skall behandlas på årsmötet. 



1 Val av mötesordförande 
2 Val av sekreterare 
3 val av justerare 
4 Ekonomiskberättelse 
5 Verksamhetsbrättelse 
6 Revisionsraport 
7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
8 Val av ordförande 
9 Val av kassör 
10 Val av minst 1 st styrelseledamot 
11 Val av minst 3 st styrlsesuppleanter 
12 Val av 1 st auktoriserad /godkänd revisor 
13 Val av 1 st Lekmannarevisor 
14 Faställande av medlemsavgift 
 
                                                            § 6 
Styrelsen sköter föreningens löpande arbete. Styrelsens möte skall 
protokollföras och suppleanter kallas till varje möte. 
Styrelsen ansvarar för att bokföring görs och skall under året hålla 
medlemmarna informerade om föreningens arbete. 
 
                                                            § 7 
För upplösning av föreningen krävs 2/3 majoritet på två följande årsmöten.  
Alla kvarvarande tillgångar tillfaller Phyllis Wambui Memorial Childrens Home 
och Phyllis Memorial Academy i Kampi Ya Moto i Kenya. 
 
 
 
                                                          
                              
 
  
 


