Föreningens stadgar
Ung Media Sverige
För att starta en förening i Ung Media behöver ni tillsammans bestämma regler som ska
gälla i föreningen, detta kallas för föreningens stadgar.
§1. Vår förening heter .........................................................................................................................................
§2. Föreningen finns i den här kommunen ..........................................................................................................
(skriv den kommun där flest av er bor)

§3. Alla ska vara välkomna. Därför är vi en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening*
§4. Det här vill vi göra ........................................................................................................................................
(till exempel göra film, fota, spela in podd eller göra tidning)

§5. Varje år ska vi...
... skriva in alla medlemmar i medlemsregister **
... skriva vad vi gjort under året och om vi har lagt pengar på något.
... ladda upp ett protokoll från årsmötet som vi har skrivit under.
Det här gör vi i ett system senast 31 december varje år, och säger till Ung Media att vi har gjort det.
§6. Om någon vill bli medlem.
För att bli medlem i vår förening behöver den personen skriva upp att den vill det. Detta måste göras på nytt
varje år.
§7. Om någon inte vill vara medlem längre.
Den som inte vill vara medlem längre berättar det för föreningens styrelse.
§8. Om någon bryter mot reglerna.
Steg 1: prata med medlemmen och fråga varför hen gjort så.
Steg 2: styrelsen kan stänga av medlemmen fram till föreningens årsmöte.
Steg 3: alla medlemmar får tillsammans rösta om medlemmen ska få vara kvar eller inte.
Om medlemmen blir avstängd av Ung Media blir den även avstängd från föreningen.
§9. Styrelsen
Styrelsen tar extra ansvar för föreningen. Styrelsen ska bestå av minst tre medlemmar. En person måste
väljas till ordförande. Detta gör styrelsen:
- leder föreningen och bestämmer saker under året
- allt som står under §5
- tar hand om föreningens pengar
- bjuder in alla medlemmar till årsmötet
§10. Vem kan skriva avtal för föreningen?
Styrelsen får bestämma om de vill ha en person som skriver på avtal. Personen kallas firmatecknare***
§11. Årsmöte
En gång om året bjuds alla medlemmar in till ett möte så att vi kan bestämma saker tillsammans. Mötet hålls
senast 30 maj varje år. Styrelsen bestämmer var och när mötet ska hållas. Styrelsen bjuder in alla medlemmar senast två veckor innan mötet.
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Det här ska vi prata om på årsmötet:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av mötesjusterare som vid behov även är rösträknare
5. Godkännande av dagordning
6. Fråga om inbjudan till årsmötet har skett enligt reglerna
7. Fastställande av röstlängd
8. Presentation av verksamhetsberättelse för året som gått
9. Presentation av ekonomisk berättelse för året som gått
10. Fråga om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
11. Årets verksamhetsplan
12. Årets budget
13. Förslag
14. Val av personer till styrelsen
15. Övriga ärenden
16. Mötets avslutande

§12. Ett årsmöte till?
Har något gått fel? Då kan vi samlas och hålla ett årsmöte till. Styrelsen kan bjuda in till ett extra möte.
Medlemmar kan också bestämma att ett till årsmöte behöver hållas. Då måste 25% av alla medlemmar gå
ihop och meddela styrelsen att de måste bjuda in till ett. Allt som vi ska prata om på ett extra årsmöte måste
vi ha bestämt och berättat om till styrelsen.
§13. Vilka får vara med och bestämma?
På årsmötet bestämmer vi saker genom att rösta. Alla som är medlemmar i föreningen får rösta på mötet.
§14. Om vi vill ändra föreningens stadgar (regler).
- stadgarna får bara ändras på ett årsmöte
- styrelsen ger förslag på nya stadgar när de bjuder in till årsmöte
- styrelsen och medlemmarna måste rösta för eller emot de nya stadgarna
§15. Avsluta föreningen.
Om vi inte vill vara en förening längre bestämmer vi det på ett årsmöte. Styrelsen måste berätta att vi ska
bestämma om det när medlemmarna bjuds in till årsmötet. När vi röstar om att lägga ner föreningen måste
minst 80% av medlemmarna rösta ”ja” för att det ska gälla.
Om vi avslutar föreningen och har pengar ska vi:
- betala allt vi ska betala
- skicka resten av pengarna till Ung Media Sverige

Har ni några frågor eller är det något ord ni inte förstår?
Maila oss på info@ungmedia.se eller ring oss.
Ni hittar telefonnummer på ungmedia.se/kansli.

* Alla ska känna sig välkomna i föreningen, oavsett vad en tycker eller tror på. Därför får inte föreningen vara kopplad till något särskilt politiskt parti eller någon religion. Att föreningen är ideell betyder att ni inte är ute efter att tjäna
pengar med det ni gör i föreningen.
** eBas är Ung Medias medlemssystem, besök sidan via ebas.ungmedia.se.
*** Firmatecknare kan skriva avtal med till exempel en bank.
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