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STADGAR FÖR 

JUDISKA HJÄLPFÖRENINGEN AUSER DALIM 

Grundad år 1922 

 

§1 Organisation 

Föreningen bedriver sedan 1922 välgörande verksamhet till förmån för judar, företrädesvis i 

Stockholm med omnejd. 

Föreningens juridiska namn är ”Judiska Hjälpföreningen AUSER DALIM”. Sätet är beläget i 

Stockholm, Sverige. 

Föreningens organisationsnummer är 802533-4817. 

Föreningen är politiskt obunden. 

 

§2 Syfte 

Föreningen har till huvudsakligt ändamål att främja barns och ungdoms vård, fostran och 

utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna och sjuka. Föreningen utövar även 

i övrigt hjälpverksamhet bland behövande. 

Om särskilda skäl föreligger, får understöd beviljas för annat behjärtansvärt ändamål än här 

angivits. 

 

§3 Årsmötet 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall avhållas under mars eller april 

månad varje år. 

Styrelsen äger rätt att vid behov sammankalla extra möte. Sådant möte skall utlysas även på 

begäran av minst tio medlemmar efter skriftlig hänvändelse till styrelsen. 

 

§4 Dagordning för årsmötet 

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande för mötet. 

2. Val av sekreterare för mötet. 
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3. Val av två justeringsmän, som jämte mötets ordförande skall justera mötets protokoll. 

Justeringsmännen skall även tjänstgöra som rösträknare. 

4. Frågan om mötets behöriga utlysande. 

5. Fastställande av röstlängd. 

6. a.      Styrelseberättelse 

b.      Vinst- och förlusträkning 

c.      Revisionsberättelse 

7. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 

8. Val av styrelse och suppleanter. 

9. Val av revisorer och suppleant.                       

10. Bestämmande av det maximalbelopp som styrelseledamot äger rätt att utbetala utan 

styrelsens hörande. 

11. Övriga ärenden. För att ett ärende skall kunna tas upp till behandling skall det ha 

anmälts hos styrelsen senast en vecka före årsmötet. 

 

§5 Kallelse till årsmöte 

Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen minst tio dagar före mötets hållande. 

 

§6 Styrelsen 

Styrelsen är ansvarig för föreningens förvaltning och verksamhet mellan årsmötena. 

I styrelsens uppgifter ingår bland annat att se till att årsmötets beslut verkställs och att 

stadgarna upprätthålls under året. Vidare skall de säkerställa att verksamhetsberättelse och 

bokslut läggs fram på årsmötet. 

Styrelsen väljs på ett år och består av sju personer: 

• ordförande, 

• vice ordförande, 

• sekreterare, 

• vice sekreterare, 

• kassör, 

• två ledamöter samt 

• två suppleanter. 

Varje styrelseledamot väljes för sig vid årsmötet. Samtidigt väljes två revisorer och en 

suppleant för dem. Alla val sker öppet. 

Styrelsen är beslutsmässig, då minst fyra medlemmar är närvarande och dessa är om 

beslutet eniga. 
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Om ordförande avgår tar vice ordförande över dennes post. Styrelsen väljer då inom sig en 

ny vice ordförande. Om annan styrelseledamot avgår ersätts denne av en av årsmötet vald 

styrelsesuppleant. 

 

                 §7 Firmateckning 

Styrelsen ska inom sig utse två ledamöter att teckna föreningens firma. 

 

§8 Medlemmar 

Varje person av judisk börd eller med judisk anknytning kan bli medlem i föreningen. Nya 

medlemmar ska godkännas av styrelsen.  

Till hedersledamot kan på förslag av styrelsen den person väljas som på ett utomordentligt 

sätt befrämjat och gagnat föreningens intressen. 

Ständigt medlemskap kan vinnas genom inbetalning av en engångsavgift, vars storlek 

bestäms av årsmötet. 

 

§9 Medlemskap och uteslutning 

Den som ej är ständig medlem erlägger en årlig avgift, vars storlek bestäms av årsmötet. 

Avgiften betalas i förskott. Medlem som inte erlägger årlig medlemsavgift förlorar 

automatiskt sitt medlemskap.  

Varje medlem som skadar föreningens intressen har styrelsen rätt att utesluta. 

 

§10 Räkenskapsår 

Räkenskapsåret löper fr. o. m. 1 januari t.o.m. 31 december. 

 

§11 Föreningens tillgångar 

Föreningens överskott skall uteslutande användas för att uppfylla syftet, såsom detta 

formuleras i §2. 

Ekonomiska medel som inte används för att uppfylla syftet skall fonderas i föreningens 

namn. Kontanta medel skall placeras i bank eller på Plusgiro. För annan placering fordras 

enhälligt beslut av styrelsen. 
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§12 Revisorerna 

Revisorernas uppgift är att granska styrelsens verksamhet och hantering av föreningens 

räkenskaper. De har rätt att närvara vid all verksamhet som anordnas av föreningen samt vid 

styrelsemötena. 

Revisorerna skall på årsmötet skriftligen avlämna sin revisionsberättelse. Räkenskaperna 

jämte erforderliga handlingar skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före 

årsmötet. Eventuella anmärkningar från revisorernas sida skall vara styrelsen skriftligen 

tillhanda senast en vecka före årsmötet. 

 

§13 Sekretess 

Det åligger styrelsen och revisorerna att iakttaga full diskretion avseende de utredningar 

som föregår beslut att bevilja ekonomiskt bistånd eller annan hjälpinsats. Det gäller även i de 

fall beslut fattas att neka bistånd eller insatser.  

De har ej rätt att upplysa till vem hjälp är lämnad med mindre den som erhållit hjälp genom 

föreningens försorg uttryckligen godkänner detta. 

 

§14 Donationer och gåvor 

Minsta belopp för donation är 300 kr. Mindre belopp betraktas som gåva. 

 

§15 Ändringar i stadgarna 

Ändring eller tillägg av eller i dessa stadgar kan äga rum efter skriftligt förslag till styrelsen 

senast en månad före ordinarie årsmöte. 

Styrelsen åligger att behandla förslaget och framlägga det jämte eget utlåtande vid 

nästkommande årsmöte. 

För stadgeändring eller tillägg fordras enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten 

eller extra inkallat årsmöte. 

 

            §16 Tolkning av stadgarna 

Om det råder delade meningar om hur dessa stadgar ska tolkas har styrelsens tolkning 

företräde fram till nästkommande årsmöte där frågan kan avgöras av medlemmarna. 
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§17 Föreningens upplösning 

Föreningen kan upplösas, om tre fjärdedelar av medlemmarna fordrar detta på två varandra 

följande ordinarie möten. 

Vid upplösning av föreningen tillfaller föreningens medel och tillgångar judisk förening i 

Stockholm eller i Israel med närmast liknande ändamål. 
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