
Stadgar för Lepramissionen Sverige  

§ 1 Namn 
Lepramissionen - Sverige är en ideell förening på ekumenisk grund. Föreningen har sitt säte i 
Kumla. 
Lepramissionen – Sverige är medlem av The Leprosy Mission Fellowship som har sitt säte i 
England. 

§ 2 Ändamål 
Lepramissionens ändamål är:  
att verka för utrotandet av lepra, dess orsaker och konsekvenser 
att på kristen grund stödja och driva projekt för utveckling och rehabilitering för lepradrabbade, 
deras familjer och samhällena där de bor samt för deras rätt till en värdig tillvaro. 
Lepramissionen kan också stödja projekt för människor med annat funktionshinder eller 
utanförskap 
att sprida kunskap samt stimulera till ökat intresse i Sverige om lepra, dess förekomst, följder 
och behandlingsmöjligheter  
att samla in och förmedla medel för Lepramissionens arbete och akuta humanitära insatser 

§ 3 Medlemskap 
Medlem i Lepramissionen - Sverige kan vara trossamfund, missionsorganisation eller annan 
organisation eller församling som vill stödja föreningens verksamhet i enlighet med § 2.  

§ 4 Ledning och Organisation 
Föreningens ledning består av en styrelse vars uppgift är att ange inriktning, utveckla och  
övervaka verksamheten. Styrelsen skall förvalta och redovisa föreningens ekonomiska 
tillgångar. 
Styrelsen skall bestå av 7 – 11 ledamöter som väljs av årsmötet med en mandatperiod av  
tre år, på så sätt att en tredjedel av ledamöterna väljs varje år.  
Styrelsen sammanträder minst 3 gånger varje år och är beslutsmässig när minst 5 ledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 
Styrelsen ansvarar för frågor rörande medlemsärenden. 
Direktor är adjungerad medlem i styrelsen. 
Styrelsen utser ett arbetsutskott, AU, bestående av bl. a. ordförande, vice ordförande, 
kassaförvaltare och direktor. Arbetsutskottet har till uppgift att förbereda ärenden till styrelsen 
samt har av styrelsen ett delegerat ansvar att besluta i löpande och brådskande ärenden. 

§ 5. Personal 
Styrelsen ansvarar för att rekrytering och tillsättande av direktor genomförs. 
Direktor rapporterar till styrelseordföranden. 
Styrelsen ansvarar för att relevant arbetsbeskrivning finns för Lepramissionens personal. 
Styrelsen delegerar ansvaret för upprättandet av arbetsbeskrivningar för Lepramissionens 
personal till AU. 

§ 6 Årsmötet 
Styrelsen ansvarar för sin förvaltning inför årsmötet. 
Ordinarie årsmöte hålls före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. 
Skriftlig kallelse till årsmötet skall utgå tre veckor i förväg. 
Varje medlem äger rätt att utse ombud med rösträtt i årsmötet. Varje deltagande person från  
Medlem enl. § 3 har en röst i årsmötet. Maximalt 5 röstande deltagare per medlem.   
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Följande ärenden skall avhandlas på årsmötet: 
Val av presidium för årsmötet 
Upprättande av röstlängd  
Mötets behöriga utlysande 
Fastställande av dagordning 
Avgivande av verksamhetsberättelse 
Avgivande och fastställande av balans- och resultaträkning  
Avgivande av revisionsberättelse 
Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare 
Fastställande av antal styrelseledamöter 
Val av styrelseledamöter  
Val av ordförande och vice ordförande 
Val av kassaförvaltare 
Val av två revisorer 
Val av valberedning, bestående av minst två personer. Årsmötet utser sammankallande för  
valberedningen. 
Valberedningens uppdrag är att förbereda ovanstående val. 
Val sker med öppen omröstning om inte sluten omröstning begärs. 

§ 7 Ändring av stadgar 
Medlem och styrelseledamot kan skriftligen föreslå ändringar av stadgar senast tre månader 
före årsmöte. Förslag skall tillsammans med styrelsens yttrande sändas ut med kallelsen till 
årsmötet. För att förslaget skall godkännas erfordras två tredjedels majoritet av de  
röstberättigade på årsmötet. 

§ 8 Upplösning av Lepramissionen - Sverige 
För upplösning av Lepramissionen - Sverige fordras beslut vid två på varandra följande  
årsmöten och förslaget skall sändas ut med kallelsen till årsmötena. För att förslaget skall  
godkännas erfordras två tredjedels majoritet på båda årsmötena. 
Vid upplösning av Lepramissionen skall eventuella tillgångar tillfalla The Leprosy Mission  
Fellowship. 
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