
  

 

 

 

Bellis är en ideell, religiöst- och partipolitiskt obunden ungdomsjour som vilar på 
en demokratisk grund. Vi vänder oss till ungdomar, som av olika anledningar 
behöver någon som lyssnar. I vårt arbete vill vi stärka, stötta och peppa unga i 
både små och stora problem. Detta görs främst via vår stödchatt. Vi kan erbjuda 
de stödsökande någon som lyssnar och ger stöd i deras frågor och funderingar. 
Vid behov av ytterligare hjälp kan vi hänvisa den stödsökande vidare. De som 
vänder sig till oss kan alltid vara anonyma. Vi finns i Österåkers kommun, men 
vänder oss till stödsökande i hela landet. Utöver stödverksamheten så arbetar vi 
utåtriktat med ungdomar i Österåkers kommun, i syfte att stärka de unga. Bellis 
grundades 2012, då som en tjejjour. Sedan januari 2019 är vi en ungdomsjour. 

Bellis är en ideell organisation med ett allmännyttigt ändamål. Vårt arbete består 
av två delar; den ena delen bygger på ett förebyggande arbete med ungdomar i 
Österåkers kommun, den andra delen syftar till att ge stöd till ungdomar som 
behöver någon att prata med. I vårt förebyggande arbete anordnar vi workshops 
och föreläsningar för att lyfta teman/problematik som vi kan se. Den andra delen 
syftar till att skapa trygga platser för ungdomar, för att det alltid ska finnas 
någonstans att vända sig med livets stora och små frågor.  
 
Bellis är en feministisk organisation och detta ska genomsyra organisationen i sin 
helhet. Att vara en feministisk organisation innebär att vi i vårt arbete strävar mot 
ett jämställt samhälle. Vårt arbete grundar sig i insikten att personer beroende på 
kön, kultur eller sexuell läggning har olika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter i vårt samhälle. Vi vill stärka unga människor så att alla har likvärdiga 
förutsättningar i livet oberoende kön, kultur och sexuell läggning.  
 
Vi arbetar normkritiskt! Detta innebär att vi ifrågasätter normer och inte utgår från att 
alla är som normen. I vårt arbete är det viktigt att vi är normkritiska till normer som kan 
vara skadliga för den som inte följer normen. Det kan vara normer som kön, identitet, 
sexualitet, etnicitet, funktion eller religion. Sedan finns det normer som sexualitet, språk 
eller funktionalitet. Om vi inte passar in i den typen av normer riskerar vi att uteslutas 
eller till och med diskrimineras. Vid samtal med stödsökande och som representant för 
Bellis tänker vi därav på att inte använda antaganden i tal och skrift.  
 
Som religiöst- och partipolitiskt obunden organisation ställer vi oss utanför 
religiösa och partipolitiska ideologier. Detta innebär att vi inte är för eller emot 
en viss religion utan vi värnar om religionsfriheten. Vi är inte kopplade till något 
politiskt parti eller tar ställning i politiska frågor på partinivå. Däremot är vi en 
politisk organisation på så sätt att vi kan starta opposition och driva politiska 
sakfrågor. 
 



  

 

•   

För att kunna föra dokumentation om vilka som är medlemmar i Bellis. 
Din ålder behöver vi för att vi enligt våra stadgar enbart godkänner 
personer över 18 år som stödmedlemmar. 
 

•  

Det är viktigt att vi på Bellis kan kontakta våra stödmedlemmar om det 
skulle behövas. I första hand behöver kunna kontakta våra medlemmar 
vid kallelser till möten och föreläsningar samt för utskick av vårt 
nyhetsbrev. Vi behöver även komma i kontakt med våra medlemmar vid 
exempelvis plötsliga förändringar, samt om det på något sätt skulle ske 
en olycka inom ramen för jourens verksamhet. 
 

Vi kan inte spara dina uppgifter utan ditt godkännande. Vi kan heller inte  
använda dina uppgifter för annat än det vi skrivit ovan. Du kan när som helst ta 
tillbaka ditt godkännande, då raderar vi dina uppgifter. 
 

• Genom formuläret lämnar stödmedlemmen sitt namn och sina 
kontaktuppgifter och godkänner att vi hanterar uppgifterna som beskrivet. 

• Godkännandet sparas tillsammans med kontaktuppgifterna på vår drive som 
enbart verksamhetssamordnaren har tillgång till. 

• För att ändra namn- eller kontaktuppgifter behöver ett nytt formulär fyllas i. 
• Uppgifterna i medlemsregistret raderas när medlemmen meddelar att denne 

avslutar sitt medlemskap.  

Föreningens namn är Ungdomsjouren Bellis. 

Föreningens sittsäte är Österåker.

Ungdomsjouren Bellis är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden 
organisation som har i uppdrag att bidra med stöd, lyssna och peppa ungdomar. 
Detta sker främst genom vår chatt men även genom ett utåtriktat arbete. 
Föreningen är feministisk och normkritisk och arbetar för ett jämställt samhälle.  



  

Föreningen är öppen för personer som är över 18 år och instämmer i 
föreningens stadgar, värdegrund och föreningens syfte enligt §3. Medlemsavgift 
på 100 kr betalas årligen. Föreningen erbjuder två sorters medlemskap:  
 

• Ett stödmedlemskap för de personer som godkänner föreningens stadgar 
och värdegrund, samt betalar medlemsavgift.  

• Ett aktivt medlemskap för de personer som godkänner föreningens 
stadgar och värdegrund, samt deltar aktivt i föreningens verksamhet och 
betalar medlemsavgift. Aktiva medlemmar måste godkännas av styrelsen 
innan de kan arbeta inom ramen för föreningens verksamhet. 

 

Medlem har rätt att när som helst efter skriftligt meddelande till styrelsen utträda ur 
förbundet.  

• Medlem som enligt § 4 inte erlagt medlemsavgift det aktuella medlemsåret och 
som efter en skriftlig påminnelse inte betalat, ska anses ha utträtt ur förbundet.  

 
 

En medlem som bryter mot föreningens stadgar, skadar eller motarbetar 
föreningens värdegrund och verksamhet kan uteslutas. För att uteslutning av en 
aktiv medlem ska kunna ske måste en kvalificerad majoritet (minst 2⁄3 av 
röstlängden) godkänna uteslutningen vid ett årsmöte. Styrelsen har rätt att fatta 
ett tillfälligt beslut om uteslutning i avvaktan på årsmötets beslut i det fall 
styrelsen finner det nödvändigt. För en stödmedlem har styrelsen rätt att, på 
egen hand, fatta beslut om permanent uteslutning 
 

 
Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av två ordförande, en kassör samt 
minst en ordinarie ledamot. Styrelsen ska endast bestå av personer som 
uppfyller något av kraven för medlemskap. Mandatperioden för ordinarie 
styrelsemedlemmar är två år. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. 
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. 
 
Mellan årsmöten är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för 
föreningens angelägenheter. Styrelsen ska, inom ramen för dessa stadgar: 

• svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata 
medlemmarnas intressen.  

• Tillse att föreningen följer gällande lagar och bindande regler 
• Verkställa av årsmötet fattade beslut 
• Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 
• Ansvara för och förvalta föreningens medel  
• Tillställa revisorerna räkenskaper, styrelseprotokoll m.m. enligt §11 
• Förbereda och kalla till årsmöte på stadgeenligt vis. 

 



  

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Personer som uppfyller 
kraven för medlemskap har rösträtt. Styrelsen ska skriftligen kalla föreningens 
medlemmar till årsmötet minst 14 dagar innan årsmötet infaller. Motioner ska 
vara styrelsen tillhanda senast åtta veckor innan årsmötet infaller. Årsmötet 
hålls i december och gäller kommande år. Ställs mötet in på grund av för låg 
närvaro ska ett nytt årsmöte utlysas inom två veckor. Mötet anses beslutande 
när enkel majoritet av medlemmarna är närvarande.  
Följande punkter behandlas under årsmötet:  
1. Godkännande av dagordning  
2. Fastställande av röstlängd för mötet  
3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet  
4. Val av justerare tillika rösträknare 
5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande  
6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse  
7. Behandling av ekonomisk berättelse  
8. Behandling av revisorernas berättelse  
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
10. Fastställande av årsavgift för kommande år  
11. Behandling av inkomna motioner  
12. Val av ordförande två år  
13. Val av kassör två år  
14. Val av styrelseledamöter två år 
15. Val av en revisor två år  
17. Val av minst två ledamöter på två år till valberedningen, varav en 
sammankallande. 

Extra årsmöte kan utlysas i det fall styrelsen anser det erforderligt, på begäran 
av en revisor eller av enskilda medlemmar och styrelsemedlemmar. För att ett 
extra årsmöte ska komma till stånd på enskild persons begäran krävs att en 
tiondel av föreningens aktiva medlemmar ställer sig bakom denna begäran som 
ska vara skriftlig och ange varför det extra årsmötet begärts. När begäran om  
extra årsmötet kommit styrelsen tillhanda ska kallelse till detta utgå inom två 
veckor och årsmötet ska hållas senast fyra veckor efter att begäran om extra  
årsmöte har kommit styrelsen till handa. Endast frågor som utlysts i kallelsen 
kan behandlas under ett extra årsmöte. 

  
Ändring av stadgar görs av årsmötet och fattas med kvalificerad majoritet samt 
ska beslutas om vid två, på varandra följande, årsmöten innan de kan anses 
verksamma. 
 

 

Föreningens firmatecknare beslutas inom styrelsen. 
 



  

Valberedningen ska bestå av minst två ledamöter, varav en sammankallande. 
Valberedningen väljs på årsmötet. Valberedningens uppgift är att föreslå  
om- eller nyval av ordförande, kassör, styrelseledamöter, suppleanter och 
revisorer. Det är årsmötet som beslutar vem som ska ingå i styrelsen och vilken 
post dessa personer ska tilldelas.  
 

Föreningens förvaltning och räkenskaper ska granskas av två revisorer, en 
intern och en extern. I sin granskning ska revisorerna även ta i beaktande 
huruvida styrelsen uppfyller sitt uppdrag i stort och hur väl deras arbete 
stämmer överens med föreningens syfte och målsättningar. Den interna 
revisorn väljs på årsmötet, den externa revisorn är en auktoriserad revisor.   
 

Föreningens finansiella resurser och andra tillgångar är ett medel, och inte ett 
mål, för att förverkliga föreningens uppdrag och målsättningar. Allt överskott 
från föreningens verksamhet ska oavkortat återinvesteras i verksamheten. 
Föreningen ska tillämpa öppenhet gällande exempelvis verksamhetens ekonomi, 
anställningsvillkor för anställda och styrelsearvoden.  

  

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande 
årsmöten, varav ett ska vara ordinarie. Beslut om upplösning kräver kvalificerad 
majoritet vid röstning. Vid upplösning skall föreningens eventuellt kvarvarande 
tillgångar tillfalla en organisation som verkar i samma syfte.
 


