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§1 Föreningens namn 
Organisationens namn är Awesome People. Awesome People är en ideell 
förening. Awesome People är religiöst- och partipolitiskt obunden. Awesome 
People verkar enligt demokratiska principer, verkar för jämställdhet och förbud 
mot diskriminering.  
 
§2 Syfte och mål 
Den huvudsakliga målsättningen för Awesome People är att stärka människor 

(Make people be and feel awesome) – en lärandeaktivitet i taget (one learning 

experience at a time). Awesome People ska arbeta med lärande aktiviteter, 

utbildningar, workshops, läger och events, innovativa projekt och utveckla nya 

metoder och verktyg som stärker människor, främst unga på lokal, regional, 

nationell och internationell nivå. Härutöver har Awesome People som mål att 

stärka kvaliteten i ungdomsarbetet och att förstärka och bredda deltagandet i 

meningsfulla fritidsaktiviteter och nå underrepresenterade grupper av unga 

samt främja samverkan och integration mellan olika ungdomsgrupper. Genom 

en mångfald av projekt och aktiviteter ska föreningen bidra till att minska 

utanförskap och öka främst ungas delaktighet i samhället.  

Genom att arbeta aktivt med hörnstenarna: Be Brilliant, Be Brave, Be Different, 

Be Yourself – Be Awesome! är vi med och stärker en generation av människor 

som med egen handlingskraft skapar en bättre värld för sig själv, för andra och 

för planeten. Awesome People vill vara det första alternativet i Sverige när det 

gäller lärande aktiviteter på fritiden. 

 
 
§3 Föreningens organisation 
Föreningens beslut fattas vid årsmötet som hålls en gång per år. Styrelsen utses 
varje år vid årsmötet. Styrelsen beslutar om verksamheten mellan årsmöten 
tillsammans med verksamhetsansvarig och organisationens anställda. Styrelsen 
består av ordförande och minst två ledamöter och ansvarar för den 
övergripande styrningen av föreningen. Invald i styrelsen kan de medlemmar 
bli som varit aktiva i föreningen i minst 2 år innan årsmötet. 



 
 

 
§4 Medlemskap 
Medlem kan vem som helst bli som stödjer föreningens åsikter och värderingar, 
medlemskapet är frivilligt. Alla medlemmar har rösträtt i föreningen vid 
årsmötet och kan rösta i frågor om ansvarsfrihet, stadgeändring och 
upplösning. Alla medlemmar måste ha godkänt Awesome Peoples stadgar, 
namn och adress ska vara registrerat i föreningens medlemsregister och 
medlemsavgiften ska vara betald.  
 
§5 Utträde 
Medlemmar har rätt till utträde ur föreningen när de vill, men äger ej rätt att 
återfå inbetalda avgifter 
 
§6 Verksamhetsår 
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret 
 

§7 Medlemsavgift 
Medlemsavgift fastställs årligen av årsmötet 
 
§8 Uteslutning 
Medlem som inte följer antagna stadgar, inte betalar fastställda avgifter, inte 
verkar i enlighet med grundidéerna, som aktivt motverkar föreningens syfte 

eller som genom sitt uppträdande skadar Awesome People kan uteslutas av 
styrelsen 
 
§9 Ändring av stadgar 
Föreningens stadgar ändras på ordinarie årsmöte och ärendet ska finnas 
angivet på kallelsen till årsmötet. 
 
§10 Årsmöte och Extra årsmöte 
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls på tid och plats 
som styrelsen bestämmer. Styrelsen ska kalla till årsmötet senast 14 dagar före 
mötet. Extra årsmöte hålls då föreningsstyrelsen finner anledning till det eller 
då mins 1/3 av medlemmarna skriftligen begär det. Vid extra årsmöte 
behandlas bara den fråga som är orsak till det extra årsmötet.  
Rösträtt vid föreningens årsmöte har alla närvarande medlemmar som betalt 
medlemskap för innevarande år.  
 



 
 

§11 Nedläggning av föreningen 
Föreningen kan läggas ned genom beslut på ordinarie eller extra årsmöte och 
förslaget skall anges på kallelsen till mötet. Vid omröstning ska beslut om 
upplösning fattas av minst 4/5 av närvarande medlemmar. Årsmötet skall fatta 
beslut om fördelning av föreningens tillgångar. 


