INTRÄDESANSÖKAN
_____________________________________________________________________________
Föreningens namn
_____________________________________________________________________________
Adress
_____________________________________________________________________________
Postadress
Telefon
Email
_____________________________________________________________________________
Organisationsnr
Postgiro/bankgiro
Fax
begär härmed inträde i KFUM hälsa och idrottsförbund.
 Vi har tagit del av förbundets stadgar och målsättning och accepterar kraven
på medlemskap, som de framgår av baksidan.
 Vi bifogar stadgar för föreningen där medlemskapet i KFUM framgår av namnet.
 Vi bifogar prov på vår logo där medlemskapet i KFUM framgår.
UPPGIFTER OM FÖRENINGEN
•

Är juridisk person, d.v.s. har antagit egna stadgar och valt styrelse.

 Ja

•
•

Har full ekonomisk självständighet, d.v.s. kan äga tillgångar respektive ansvara för skulder samt
kan anställa personal.
 Ja
Nej
Är idrottsavdelning till KFUM-förening _________________________________

•

Samarbetar/ingått allians med annan KFUM-förening ________________________

•

Är sektion till ______________________________________________________

•

Tillhör följande specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet:

Nej

________________________________________________________________
Ansökan antagen/avslagen
KFUM hälsa och idrottsförbund
____________________________________
Föreningsordförande

____________________________________
Ort
Datum

____________________________________
Namnteckning

____________________________________
Underskrift

KFUM s MÅLSÄTTNING
KFUM är en gränsöverskridande kristen ungdomsrörelse med en helhetssyn på människan och
välkomnar alla i sin gemenskap.
Riksförbundets målsättning är:
1. genom vår verksamhet stimulera till kristen tro
2. stimulera till personligt ansvarstagande i samhället
3. verka för kristen gemenskap och för samverkan med andra religioner
4. verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på övertygelsen om människors
lika värde
5. verka för internationell solidaritet och rättvisa
6. genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk
7. ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor

KFUM HÄLSA OCH IDROTTSFÖRBUNDS MÅLSÄTTNING
Stadgarna § 2
att främja idrotts-, motions- och friluftsverksamheten inom KFUM-föreningar,
att handha och samordna denna verksamhet,
att anordna den utbildning samt de kurser och konferenser som verksamheten kräver,
att i övrigt inom och utom KFUM företräda verksamheten.
KRAV PÅ MEDLEMSKAP I KFUM HÄLSA OCH IDROTTSFÖRBUNDET
Stadgarna § 3
Förbundet består av till detta anslutna föreningar. Med förening avses i dessa stadgar sådan förening, avdelning,
sektion e.d. som är en självständig juridisk person. Om medlemskap stadgas i § 15. Ansluten förening är gentemot
Förbundet en självständig ekonomisk enhet.
Regionalt förbund inom KFUM utgör regional organisation för förbundet.
Stadgarna § 15
Inträde skall beviljas förening vars huvudsakliga verksamhet överensstämmer med 2 § och vars verksamhet regleras
i överensstämmelse med KFUMs principiella riktlinjer för föreningar. Genom medlemskapet i förbundet har
förening ställt sig dessa stadgar till efterrättelse.
För att förening, avdelning av förening eller annan lokal enhet skall kunna beviljas inträde i förbundet erfordras att
medlemskapet i KFUM framgår av såväl dess namn som av dess grafiska symbol.

