
Stadgar för: Föreningen Hjälpverksamheten Hjärta till Hjärta
Stadgar antagna den 15 februari 1991, ändrade den 24 mars 2006; 20 mars 2013

§ 1 Föreningens namn är Hjälpverksamheten Hjärta till Hjärta.

§ 2 Föreningen har sitt säte i Linköpings kommun.

§3 Föreningen är en ideell förening utan politisk eller trossamfundsbindning, som på Bibelns grund med det 
kristna kärleksbudskapet i fokus, har till ändamål att hjälpa såväl enskilda som grupper av personer som är 
fattiga och nödlidande, främst i Östeuropa men också i andra delar av världen. Föreningens insatser kan vara 
direkta, riktade till en mottagare men också mer indirekta till en grupp av mottagare. Föreningen skall således 
lindra akut nöd men också verka för förändring, på lång sikt, av strukturer som leder till nöd och utanförskap.

§ 4 Som medlem i föreningen välkomnas den som delar föreningens grundläggande värdering om alla männi-
skors lika värde och vill innesluta verksamheten i omtanke, samt regelbundet stödja föreningens verksamhet.

§ 5 Föreningens verksamhet leds av en direktor, vilken är underordnad styrelsen.

§ 6 Föreningen väljer, bland sina medlemmar, vid sitt årsmöte en styrelse bestående av sju ledamöter och två 
suppleanter. En ledamot föreslås av Evangeliska Frikyrkan och en av Ryttargårdskyrkan i Linköping. Mandat-
perioden är två år och halva styrelsen ställs under omval varje år.

§ 7 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre av styrelsens ledamöter begär det.

§ 8  Styrelsen tillkommer att tillsammans med direktorn:
leda föreningens verksamhet och främja dess utveckling.
förbereda de ärenden som ska föreläggas föreningen.
verkställa föreningens beslut.
under gemensam ansvarighet väl förvalta föreningens ekonomiska angelägenheter.

§ 9 Föreningens räkenskaper ska avslutas per kalenderår och minst en månad före årsmötet överlämnas till 
revisorerna.

§ 10 Föreningen ska hålla årsmöte före utgången av april månad.

§ 11 Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen och kungörs minst 14 dagar före mötet.

§ 12 Vid årsmötet ska följande ärenden föredragas:
Val av mötesfunktionärer.
Styrelsens redogörelse för det gångna årets verksamhet och förvaltning.
Revisionsberättelse.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av styrelse och dess ordförande.
Val av revisorer.
Val av valberedning.

§ 13 Föreningens verksamhet ska huvudsakligen finansieras genom gåvor och donationer, frivilliga avgifter, 
Second Hand-försäljning, samt bidrag från samverkande organisationer.

§ 14 Upplösning av föreningen ska godkännas av årsmötet med minst två tredjedels majoritet.

§ 15 I händelse av föreningens upplösning, ska då befintliga tillgångar tillfalla Evangeliska Frikyrkan, att 
användas till liknande insatser som de föreningen gjort.

§ 16 Ändring av dess stadgar ska godkännas av årsmötet med minst två tredjedels majoritet. Förslag till 
ändring av stadgarna ska skriftligen ha inkommit till styrelsen minst två månader i förväg.


