Stadgar för föreningen [namnet på er förening]
Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD]
§1 Namn på förening
Föreningens namn är [namnet på er förening]
KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter att stadgarna tillhör
föreningen i fråga. Det är viktigt med ett bra namn!
§2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]
KOMMENTAR: Föreningens säte är detsamma som orten där föreningen har sin vistelseort,
helst där största delen av föreningens medlemmar bor och/eller huvuddelen av verksamheten
hålls. Att tänka på kan vara att kommuner oftast bara beviljar bidrag till föreningar som har
sitt säte inom kommunens gränser.
§3 Föreningens form och oberoende
Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening.
KOMMENTAR: En religiöst och partipolitiskt obunden förening innebär att föreningen inte
är knuten till en religion eller ett politiskt parti stadgemässigt eller ekonomiskt. En ideell
förening har ett syfte som inte är ett vinstintresse eller att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen. En ideell förening slipper skatta för eventuella intäkter.
§4 Föreningens syfte
Föreningens syfte är att [fyll här i er förenings syfte - exempelvis bedriva medieverksamhet
genom att ge ut en tidning eller liknande]
KOMMENTAR: Syftet anger vad föreningen gör, det kan vara specifikt eller mer generellt,
dock inte för generellt. För att kunna antas som medlem i Ung Media Sverige behöver syftet
ha med någon typ av medieproduktion att göra.
§5 Räkenskapsår
Räkenskapsåret omfattar tiden mellan den 1 januari till 31 december.
KOMMENTAR: Räkenskapsåret visar för vilken den ekonomiska redovisningen ska skapas.
Det går att ha andra räkenskapsår om det passar föreningen bättre men det underlättar om
föreningen använder sig av kalenderår (1 januari – 31 december) framför brutet räkenskapsår
när det gäller att redovisa sina medlemmar till oss.
§6 Medlemskap
Till medlem kan antas varje person som vill verka för föreningens ändamål och som betalar in
eventuell medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen gör en skriftlig anmälan till
föreningen. En person som inte betalar eller gör en skriftlig ansökan under ett räkenskapsår
räknas det året inte som medlem.
KOMMENTAR: Det är viktigt att definiera vem som får vara medlem. För Ung Media
Sverige gäller exempelvis att medieproducerande föreningar och individer får bli medlemmar.

Det är även viktigt att årsmötet beslutar om eventuell medlemsavgift ska krävas eller inte.
§7 Utträde av medlem
Medlem som önskar att inte längre vara medlem i föreningen ska skriftligen anmäla detta till
styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. En medlem som under
innevarande år inte har förnyat sitt medlemskap räknas inte heller längre som medlem.
KOMMENTAR: Skriftligen via mail, blankett eller brev. Medlemmen behöver varje år aktivt
förnya sitt medlemskap i föreningen genom att antingen betala in medlemsavgift (som då
fungerar som kvitto på medlemskapet) eller genom att skriftligen lämna sina uppgifter till
föreningen. Anledningen till varför medlemskapet behöver förnyas varje år är för att
föreningen får bidrag från Ung Media baserat på antalet medlemmar den har varje år mellan 1
jan - 31 dec – personer som blev medlemmar under förra året men inte har förnyat sitt
medlemskap räknas alltså inte.
§8 Uteslutning av medlem
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den allvarligt skadar
föreningen, motarbetar föreningens intressen, inte betalar medlemsavgift till föreningen eller
bryter mot föreningens stadgar. Medlem kan tills vidare bli avstängd av styrelsen av
anledningar som angetts ovan. Avstängd medlem måste diskuteras under följande årsmöte.
Antingen upphävs avstängningen eller så utesluts medlemmen ur föreningen.
KOMMENTAR: Att stänga av en medlem är ofta jobbigt och bör hanteras varsamt och
metodiskt. Exempelstadgan är kortfattad och täcker det mest grundläggande men en
avstängning bör föregås av minst en skriftlig varning till medlemmen och helst samtal med
denne om situationen. På årsmötet eller det extrainsatta årsmötet där medlemmens
avstängning diskuteras bör den uteslutningshotade medlemmen få förklara sin sida av
saken. Det kan även vara idé att ta in en extern ordförande för mötet.
§9 Föreningens styrelse
Endast föreningsmedlem kan utses till styrelseledamot eller ordförande. Föreningens styrelse
ska bestå av ordförande samt minst två och högst åtta övriga ledamöter. Styrelsens ordförande
och övriga ledamöter väljs av årsmötet för tiden från ordinarie årsmöte till slutet av det
ordinarie årsmötet som hålls ett år därefter. Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista,
bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. En
styrelseledamot kan inte samtidigt ha posten som revisor eller valberedare.
KOMMENTAR: Styrelsens uppgift är att se till att föreningen fungerar på ett bra sätt. Samma
person får inte ha flera poster i styrelsen. I och med att revisorn roll är att granska hur
föreningen och ev. föreningens ekonomi sköts är det då inte lämpligt att denne samtidigt sitter
i styrelsen. Valberedningens roll är att hitta lämpliga personer till föreningens styrelse och
även där är det då olämpligt att det är personer i styrelsen som utför arbetet.
§10 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av den ledamot/de ledamöter styrelsen beslutar om.
KOMMENTAR: Firmatecknarna får ingå avtal för föreningens räkning. Vilka avtal som
tecknas kan begränsas genom exempelvis ett styrelsebeslut. Firmatecknaren/firmatecknarna
får vara under 18 år.

§11 Ordinarie årsmöte
Årsmöte ska hållas årligen tre månader efter räkenskapsårets slut, alltså senast den 31 mars.
Styrelsen beslutar vilken tid och på vilken plats årsmötet ska hållas. Kallelse till årsmöte ska
utfärdas av styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte för att vara behörigt.
På ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av protokollförare
5. Val av minst en, max två, justerare som vid behov även är rösträknare
6. Fråga om kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning
7. Fastställande av röstlängd
8. Presentation av verksamhetsberättelse för det gångna året
9. Presentation av ekonomisk berättelse för det gångna året
10. Presentation av revisorernas berättelse för det gångna året
11. Fråga om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
12. Motioner
13. Årets verksamhetsplan
14. Årets budget och fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår
15. Övriga ärenden
16. Mötets avslutande
FÖRSLAG: Använd dig av dagordningen från stadgarna när dagordningen för årsmötet
skickas ut och årsmötet hålls - för att inte glömma någon punkt som enligt stadgarna ska
finnas med på årsmötets dagordning.
§12 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller eventuell revisor anser att det krävs eller då minst en
fjärdedel av föreningens medlemmar kräver det. Den som krävt extrainsatt årsmöte har
möjlighet att sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas
minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen
behandlas.
KOMMENTAR: Extra årsmöte är en effektiv möjlighet för medlemmar och revisorer att
agera utan styrelsens stöd. Om styrelsen missköter sig och revisor eller minst en tiondel av
medlemmarna tycker det får dessa kalla till extrainsatt årsmöte. Årsmötet bestämmer och kan
som högsta beslutande instans i en förening avsätta en styrelse om det skulle behövas.
§13 Rösträtt
Vid årsmöte äger varje fullt betalande närvarande medlem en röst. På styrelsemöten har
endast närvarande ur styrelsen rösträtt, ej gäster eller andra närvarande.
KOMMENTAR: Fullt betalande gäller om föreningen har valt att ta ut en medlemsavgift.
§14 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar kan endast göras på årsmöte eller extra årsmöte. För att
stadgeändring skall kunna ske måste det ha angivits i kallelsen till årsmötet eller det extra
årsmötet att fråga om stadgeändring kommer att behandlas. Fråga om ändring av stadgarna

måste godkännas av minst två tredjedelar av de röstberättigade på årsmötet för att anses vara
giltig.
KOMMENTAR: Det ska vara lite svårt att ändra i stadgarna i och med att dessa är
föreningens regler som föreningen verkar utefter, därför måste minst en övervägande
majoritet rösta för en ändring. Den nya tänkta formuleringen ska meddelas medlemmarna, om
sedan mötet väljer att ändra den så är det okej. Men just vilken del av stadgan som föreslås
ska ändras ska meddelas medlemmarna innan mötet.
§15 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på ordinarie årsmöte. Att
upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan upplösas av två på
varandra följande ordinarie årsmöten. Vid årsmötet måste minst fyra femtedelar av de
röstberättigade deltagarna rösta för en upplösning. Föreningen kan inte upplösas så länge
minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösningen skall föreningens
skulder betalas innan kvarvarande tillgångar fördelas i enlighet med årsmötets beslut.
KOMMENTAR: Föreningens upplösning betyder att föreningen upphör att existera så fort
alla affärer är avslutade och ev. skulder betalade. Glöm inte att meddela Ung Media Sverige
och andra parter föreningen har kontakt med om föreningen upphör att existera.
Om du skulle ha några frågor som inte besvarats i kommentarerna är du välkommen att höra
av dig till oss på kansliet så gör vi vårt bästa för att besvara din fråga:
Desirée Widell
Förbundsordförande Ung Media Sverige
0733 – 77 77 66

