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Föreningen Fyrisgården 

Föreningen Fyrisgården har till uppgift att bedriva social, kulturell och pedagogisk 
hemgårdsverksamhet i Uppsala. Verksamheten är öppen för alla åldrar. Samverkan sker 
med andra ideella och kulturella föreningar, organisationer och nätverk i Uppsala samt 
med Uppsala kommun. Föreningen Fyrisgården är religiöst och partipolitiskt obunden 
och har drog- och rökfri verksamhet. Fyrisgården är ansluten till Fritidsform, 
Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar samt Riksidrottsförbundet för sin 
idrottsverksamhet. 

Värdegrund 

Fyrisgårdens mål vilar på en gemensam värdegrund om allas lika rättigheter och lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män och solidaritet med svaga och utsatta. 
Verksamheten bedrivs med demokratiska arbetsformer som ger inflytande och 
engagemang.  

§1 Mål 

Föreningen Fyrisgårdens mål är 

att arbeta för gemenskap mellan människor av olika åldrar och med olika social, etnisk 
och kulturell bakgrund och ideologisk inriktning 

att vara en mötesplats för individer och grupper 

att uppmuntra, stödja och fördjupa individuell utveckling samt fysisk aktivitet 

att särskilt uppmärksamma barns och ungdomars behov av social, idrottslig och 
kulturell utveckling  

att särskilt stödja eftersatta gruppers möjligheter att förverkliga sina livsmöjligheter 

att stimulera människor till aktivt engagemang och medverkan i verksamheter som 
ligger i linje med föreningens syfte 

att stimulera människor till samhällsdebatt och därigenom verka för demokrati och ökat 
samhällsansvar 

att arbeta för fred och internationellt samarbete. 
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§2 Arbetssätt 

Demokratiska organisationsformer och ett arbetssätt som garanterar alla deltagare 
medinflytande och ansvar ska gälla för verksamheten.  

Föreningen Fyrisgården förverkligar sina mål genom  

att bedriva öppen verksamhet, idrottsträning i grupp, gruppverksamhet, föredrags- och 
diskussionsmöten, samt annan kulturell och idrottslig verksamhet 

att stimulera till startandet av självstyrande grupper inom föreningens verksamhet 

att verka för kontakt och samarbete mellan föreningens olika grupper och dess enskilda 
deltagare  

att samverka med andra organisationer 

att upprätta och bibehålla kontakter med hemgårdsrörelsen i andra länder 

att all verksamhet inom hemgårdens lokaler och i dess regi ska vara drogfri. 

§3 Medlemskap 

Rätt till medlemskap i föreningen Fyrisgården har personer som deltar i eller på annat 
sätt stödjer föreningens verksamhet och erlägger fastställd medlemsavgift. Medlemskap 
kan tecknas som enskild individ eller som familj med en röst. 
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§4 Föreningens styrelse 

Föreningens styrelse har sitt säte i Uppsala och består av ordförande, sex ledamöter och 
två ersättare. Alla väljs på två år. Vid vartannat årsmöte väljs ordförande jämte tre 
ledamöter och en ersättare och vid vartannat årsmöte tre ledamöter och en ersättare. 

Fyrisgårdens föreståndare ska delta i styrelsens sammanträden med närvaro-, yttrande, 
och förslagsrätt, samt med rätt att anteckna sin mening till protokollet. Styrelsen utser 
inom sig vice ordförande och inom sig eller utom sig sekreterare. Vid lika röstetal ska val 
avgöras genom lottning. Styrelsen utser firmatecknare. 

Styrelsen, som mellan årsmötena är föreningens högsta beslutande organ, ansvarar för 
att verksamheten bedrivs i enlighet med föreningens stadgar och av årsmötet fattade 
beslut samt anställer föreningens personal. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller om minst tre av styrelsens 
ledamöter så begär; dock minst fyra gånger per år. 

Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. För giltigt beslut 
fordras enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Ersättarna 
inträder i den ordning som de valts.  

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras, vilka justeras av ordförande jämte 
särskild justerare. 

§5 Arbetsutskott 

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott bestående av högst tre ledamöter, som enligt 
styrelsens direktiv handlägger föreningens verksamhet mellan styrelsesammanträdena.  

Vid arbetsutskottets sammanträden ska protokoll föras. Fyrisgårdens föreståndare ska 
delta i arbetsutskottets sammanträden med närvaro-, yttrande-, och förslagsrätt, samt 
med rätt att anteckna sin mening till protokollet. 
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§6 Årsmöte 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Kallelse till årsmötet sker genom 
utskick minst en månad innan mötet. Extra årsmöte sammankallas när styrelsen eller 
revisorerna anser det behövligt, eller då minst 25 medlemmar begär det. Omröstning vid 
föreningens möten sker öppet, om ej sluten omröstning begärts. Varje närvarande 
medlem äger en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid val vilka 
avgörs genom lottning.  

Föreningen håller årsmöte årligen före april månads utgång. Där ska följande ärenden 
förekomma: 

• Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst. 
• Fastställande av dagordningen. 
• Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
• Val av två justerare tillika rösträknare. 
• Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.  
• Revisorernas berättelse. 
• Fastställande av resultat- och balansräkning. 
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
• Inkomna motioner. Ska vara avlämnade senast 14 dagar före årsmötet. 
• Styrelsen ska avge yttrande över inkomna motioner. 
• Fastställande av årsavgiften för nästkommande år. 
• Styrelsens förslag till kommande verksamhet. 
• Styrelsens förslag till rambudget. 
• Val av styrelseledamöter och ersättare enligt §4 samt två revisorer och 

ersättare för dessa. 
• Valberedning för nästkommande årsmöte. 
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§7 Verksamhetsår 

Verksamhetsår och räkenskapsår för föreningen är lika med kalenderår. 

§8 Föreningens arkiv 

Föreningens arkiv ska kontinuerligt överföras till Folkrörelsearkivet i Uppsala. 

§9 Ändring av stadgar, nedläggande av verksamhet 

För ändring av föreningens stadgar, samt vid upplösning av föreningen, fordras beslut 
med två tredjedels majoritet av angivna röster vid två på varandra följande årsmöten, 
varav ett ska vara ordinarie. Vid enhälligt beslut om stadgeändring kan den gälla med 
omedelbar verkan. Upplöses föreningen ska beslut fattas om hur man ska göra med 
föreningens behållna tillgångar. 
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