
Stadgar för MAF Sweden 
 
 
§ 1 Föreningens namn 
 
Föreningen är en ideell förening med namnet Mission Aviation Fellowship Sweden, 
förkortat MAF Sweden. Svensk översättning är Föreningen för missionsflyg. 
 
§ 2 Uppdrag och ändamål 
 
MAF Swedens uppdrag – Flyga för livet – är att använda flyg och annan teknologi för 
att överbrygga barriärer och med bibeln som grund betjäna människor med 
livsinnehåll, hälsa och livskvalité. 
 
MAF Swedens ändamål är att medverka i och utveckla kristet missions- och 
biståndsarbete genom att i MAF International* och andra systerorganisationer, 
medelst flyg, teknologi och utbildning, betjäna och stödja nationella kristna kyrkor, 
missions-, bistånds- och katastroforganisationer samt nationella infrastrukturer. Detta 
innebär bl a att i Sverige verka för: 
 

• Personal – att i samarbete med kristna kyrkor och samfund, rekrytera, 
förbereda och sända ut personal; 

 
• Ekonomi – att samla in och förmedla ekonomiskt stöd och andra materiella 

resurser; 
 

• Information – att sprida information om miljö och livsförhållanden i länder där 
MAF arbetar samt medverka till att MAF:s resurser och möjligheter, både 
nationellt och internationellt, tillvaratas på bästa sätt; 

 
• Nätverk – att genom den svenska föreningen och i samarbete med andra 

kristna organisationer**, församlingar och samfund, utveckla nätverk av 
regelbundna gåvogivare och förebedjare. 

 
* MAF International är ett konsortium av nationella MAF-grupper som tillsammans ansvarar för ett 
operationellt fältarbete som bedrivs genom MAF OPS. Detta arbete och dess struktur beskrivs och 
regleras genom ett gemensamt avtal, The Protocol. 
** MAF Sweden är medlem i Svenska Missionsrådet (SMR) som är en sammanslutning av 
trossamfund, missionsorganisationer och andra kristna organisationer i Sverige. Samverkan sker för 
att tydliggöra Guds mission i världen genom vittnesbörd, tjänst och gemenskap utifrån en helhetssyn i 
ett globalt perspektiv. 
 
§ 3 Trosdeklaration 
 
Föreningen associerar sig med trosdeklarationen från MAF International (se bilaga). 
 
 
 
 
 
 



 
§ 4 Organ 
 
Föreningens organ är: 
 

• Årsmöte 
• Föreningsmöte 
• Styrelse 
• Revisorer 
• Kansli 

 
§ 5 Antagande av medlem 
 
Fysisk eller juridisk person som stöder föreningens ändamål och erlägger stadgad 
avgift kan få medlemskap i MAF Sweden. 
 
Styrelsen kan till hedersmedlem utse person som gjort sig särskilt förtjänt därav. 
 
§ 6 Årsmöte 
 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Alla medlemmar i MAF Sweden 
har rätt att delta och har en röst var. 
 
Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum om någon 
så begär. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal vid val sker 
avgörandet genom lottning. 
 
Årsmöte hålls senast den 30 april. Styrelsen bestämmer dag för årsmötet. 
 
Skriftlig kallelse skall sändas till samtliga medlemmar senast två veckor före årsmöte 
och en vecka före extra föreningsmöte. Med kallelse skall följa föredragningslista. 
 
Motion till årsmötet från medlem skall skriftligen ha kommit styrelsen tillhanda senast 
två månader före årsmötet. 
 
§ 7 Räkenskaper och revision 
 
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.  
 
Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av på årsmötet 
utsedda revisorer, av vilka en skall vara auktoriserad revisor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 8 Årsmötesordning 
 
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma: 
 

• Val av ordförande för årsmötet 
• Val av två justeringsmän, också rösträknare 
• Fråga om mötets behöriga utlysande 
• Godkännande av dagordning 
• Föredragning av styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 
• Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 
• Fråga om fastställande av bokslut 
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
• Beslut om årsavgift för nästkommande verksamhetsår 
• Val av styrelseordförande och styrelseledamöter 
• Val av revisorer och revisorssuppleanter 
• Val av valberedning 
• Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller enskild 

ledamot föreslagit till behandling 
 
§ 9 Föreningsmöte och extra föreningsmöte 
 
Föreningsmöte hålles på ort som styrelsen bestämmer och förhandlingarna leds av 
styrelsens ordförande eller vid förfall av vice ordförande. 
 
Vid föreningsmöte har varje närvarande medlem en röst. Medlem som ej betalt 
förfallen avgift äger ej rösträtt. Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten 
omröstning skall äga rum om någon så begär. Beslut fattas med enkel röstövervikt. 
Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder, dock sker vid val 
avgörandet genom lottning. 
 
För behandling av visst ärende eller då styrelsen finner det nödvändigt skall extra 
föreningsmöte hållas. Så skall också ske om minst 15% av föreningens medlemmar 
begär det. 
 
§ 10 Styrelse 
 
Föreningens styrelse består av 7 – 9 ledamöter. Styrelse utses vid ordinarie årsmöte. 
Ordförande väljs av årsmötet. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och vice kassör. 
 
Mandattiden för styrelseledamot är två år. Upp till en tredjedel av ledamöterna skall 
väljas varje år. Styrelseledamot kan omväljas obegränsat antal mandatperioder. 
 
Styrelsen utser firmatecknare. 
 
 
 



 
§ 11 Styrelsens uppdrag 
 
Styrelsen definierar den verkställande organisationen som skall leda MAF Swedens 
dagliga arbete. 
 
Tillsammans med densamma verkar styrelsen för föreningens ändamål enligt 
årsmötets beslut, företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess 
angelägenheter. Detta sker enligt ”MAF Swedens arbets- och delegationsordning”. 
 
Det åligger styrelsen att; 
 

• verkställa årsmötets beslut, 
• ansvara för föreningens räkenskaper, 
• fastställa arbets- och delegationsordning 
• tillsätta erforderliga kommittéer och arbetsgrupper, samt fastställa 

uppdragsbeskrivningar för dessa, 
• till årsmötet avge årsredovisning med förvaltningsberättelse för 

verksamhetsåret, 
• avge yttrande i av myndigheter remitterade ärenden. 

 
§ 12 Styrelsens möten 
 
Styrelsen sammanträder minst 4 ggr per år samt när ordföranden så finner lämpligt 
eller minst tre ledamöter av styrelsen begär det. 
 
Kallelse med föredragningslista skall i god tid före sammanträde tillställas 
ledamöterna. Ledamot är skyldig att omedelbart anmäla förfall. 
 
§ 13 Styrelsens beslut 
 
Styrelsen är beslutsför, då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut inom 
styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening 
ordföranden biträder. 
 
Styrelsens protokoll justeras av två justeringsmän samt ordföranden. 
 
§ 14 Avgifter 
 
Medlemsavgift av nytillträdande medlem erlägges vid inträdet. Ny medlem, som 
inträder i föreningen under kvartal fyra, tillräknas medlemskap nästkommande år. 
Medlem som är ute i missionsflyguppdrag erhåller avgiftsfritt medlemskap under tid 
uppdrag pågår. 
 
Övriga avgifter, avseende utnyttjande av föreningens tjänster, erlägges i den ordning 
styrelsen beslutar.  
 
Årsavgift beslutas av årsmötet. 
 
 



 
§ 15 Uteslutning 
 
Medlem kan, för åtgärd som motverkar föreningens ändamål eller skadar föreningens 
anseende, uteslutas av styrelsen. 
 
Uteslutning må ej beslutas innan medlem haft tillfälle att yttra sig. 
 
§ 16 Utträde 
 
Medlem, som underlåtit att erlägga stipulerade avgifter inom tre månader efter den 
dag, då anmodan om betalning i brev avsänts till honom, anses ha utträtt ur 
föreningen vid utgången av det räkenskapsår, under vilket nämnda tidsfrist utlöper. 
 
§ 17 Stadgeändring 
 
Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas endast vid ordinarie årsmöte. För 
stadgeändring erfordras 2/3 majoritet. 
 
Översyn av stadgarna bör företagas minst vart femte år efter ikraftträdandet. 
 
§ 18 Upplösning 
 
Beslut om upplösning av föreningen är ej giltigt, med mindre beslutet fattas vid två på 
varandra följande ordinarie årsmöten, och vid det möte som hålles sist, biträtts av 
minst två tredjedelar av de röstande. 
 
Föreningsmöte som slutgiltigt upplöser föreningen beslutar även om disposition av 
dess egendom. Denna får under inga omständigheter fördelas bland medlemmarna 
utan överlämnas till institution, som verkar för något av de syften föreningen stöder. 
 
§ 19 Ikraftträdande 
 
Dessa stadgar träder i kraft 27 mars 2010 från och med vilken dag föreningens 
tidigare stadgar upphör att gälla. 


