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Stadgar för föreningen ”Ung och Rastlös” 
 
Kapitel 1 Syfte 

§ 1.1 Föreningens namn är ”Ung och Rastlös”.  

§ 1.2 Föreningen ska drivas som en ideell förening.  

§ 1.3 Föreningen är politiskt och religiöst obunden.  

§ 1.4 Föreningens har sitt säte i Göteborg.  

§ 1.5 Föreningen ska stimulera sina medlemmar till en aktiv fritid, samt ge dem en möjlighet 
att utveckla sitt personliga nätverk. 
 
Kapitel 2 Föreningens verksamhet 

§ 2.1 Föreningen ska informera om sina aktiviteter på sin hemsida och det ska finnas en 
möjlighet att kunna prenumerera på en aktivitetslista. Övrig information till medlemmar som inte 
berör aktiviteterna sker huvudsakligen via e-post.  

§ 2.2 Föreningen ska bedriva aktiviteter som är av social karaktär. Det är inte tillåtet att ordna 
aktiviteter, eller använda föreningen som forum, för att göra reklam för egen näringsverksamhet.  

§ 2.3 Aktiviteter ska initieras och organiseras av föreningens medlemmar. Anmälan till en 
aktivitet är bindande där det krävs förskottsbetalning. Eventuell avgift återbetalas inte och 
medlem ska meddela så tidigt som möjligt, om man inte kan delta. Aktiviteter som anordnas via 
föreningen, där avgift ska förskottsbetalas, ska samordnas med föreningens kassör, om avgiften 
överstiger 200 kronor per person. Avgiften ska då betalas till föreningens konto och utgifterna 
för aktiviteten ska redovisas till kassören med kvitton. Eventuellt överskott från inbetalda 
avgifter ska stanna på föreningens konto och användas till sponsring av nya aktiviteter.  

§ 2.4 Grundregeln är att alla aktiviteter ska vara självfinansierade. Föreningen är inte ekonomiskt 
ansvarig för eventuella kostnader i samband med aktiviteter. Dock kan föreningen 
finansiera/sponsra en aktivitet om särskilda skäl finns, som t.ex. för att öka engagemanget i 
föreningen.  

§ 2.5 Alla aktiviteter ska vara öppna för alla medlemmar. Om det är för många anmälda till en 
aktivitet är det tidpunkten för din anmälan som styr om du kommer med eller inte.  

§ 2.6 Föreningen tillåter samarbete med andra föreningar som bedriver liknande verksamhet. 
 
§ 2.7 Styrelsen har uppsikt över vad som publiceras på föreningens hemsida. Detta gäller 
såväl den publika delen för allmänheten som den interna delen för föreningens medlemmar. 
Om styrelsen bedömer att innehåll inte faller inom ramen för föreningens mål och syften, har 
styrelsen möjlighet att radera innehållet. 
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Kapitel 3 Medlemskap  

§ 3.1 Medlem ska vid inträdet vara ensamstående. En medlem är välkommen att vara kvar i 
föreningen vid förändring av civilstånd.  

§ 3.2 Föreningen informerar via hemsida och e-post.   

§ 3.3 Förnyelse av medlemskap ska ske senast 1 februari aktuellt år, genom att medlemmen 
betalar avgift. Upphörande av medlemskap ska ske en månad efter det att medlemmen underlåtit 
att betala in medlemsavgiften för året.  

§ 3.4 Medlem som handlar emot föreningens mål och syften, agerar okamratligt eller oansvarigt 
kan uteslutas. Uteslutning ska föregås av att en styrelseledamot, på uppdrag av styrelsen, 
muntligen informerar medlemmen om att en eventuell uteslutning kommer att ske vid 
upprepning av olämpligt beteende. Uteslutning kan endast ske efter ett majoritetsbeslut i 
styrelsen.  

§ 3.5 Medlemmarna ska registreras i ett medlemsregister som ska innehålla; för- och efternamn, 
e-postadress, telefonnummer samt födelseår. Medlemmen ansvarar själv för att 
kontaktuppgifterna är uppdaterade under hela medlemsperioden.  

§ 3.6 Medlemsregistret är tillgängligt för ordförande, vice ordförande, webbmaster och 
kassör.  
 
Kapitel 4 Medlemsavgift 

§ 4.1 Medlemsavgiften gäller kalenderår. Inbetald medlemsavgift återbetalas inte. För medlem 
som går med i föreningen under oktober och november är avgiften halverad. Medlem som går 
med i december månad betalar hel medlemsavgift som gäller även nästkommande kalenderår.  

§ 4.2 Medlemsavgift fastställs när årsmötet beslutar om budget för innevarande år, och denna 
nya avgift gäller från dagen efter årsmötet och fram till nästa årsmöte. 
 
§ 4.3 Ett eventuellt ekonomiskt överskott i föreningens ekonomi, ska behållas i föreningen för 
att främja föreningens aktiviteter. 
 
Kapitel 5 Verksamhetsår 

§ 5.1 Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.  
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Kapitel 6 Årsmöte, föreningsstämma, styrelse och förtroendeuppdrag 

§ 6.1 Årsmöte ska ske senast tre månader efter verksamhetsårets slut.  

§ 6.2 Kallelse till årsmöte eller extra föreningsstämma ska ske senast fyra veckor i förväg. Det 
ekonomiska bokslutet ska redovisas vid årsmötet.  

§ 6.3 Styrelse och medlemmar kan lämna förslag att behandlas av årsmöte eller extra 
föreningsstämma. Vid årsmöte ska förslag från medlem skickas till styrelsen senast fyra veckor 
före årsmötet. Styrelsen ska två veckor innan årsmöte lämna skriftligt yttrande över förslaget. 
Vid extra föreningsstämma ska förslag från medlem skickas till styrelsen senast en vecka efter 
kallelse till extra föreningsstämma. Styrelsen ska senast en vecka innan extra föreningsstämma 
lämna skriftligt yttrande över förslaget. 

§ 6.4 Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsstämma. Styrelsen är skyldig att kalla 
till extra föreningsstämma när en revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar begär det. 
Begäran ska göras via e-post till styrelsen och ska innehålla orsak till stämman. 
När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsstämma ska den inom 14 dagar kalla till 
stämma, som ska hållas inom max två månader från begäran. Kallelse med förslag till 
dagordning ska publiceras på föreningens hemsida.  
Vid stämman får bara den eller de frågor behandlas, som varit anledning till stämman.  

§ 6.5 Valberedningens förslag ska presenteras för medlemmarna i samband med kallelse till 
årsmöte. 

§ 6.6 Det ska vara möjligt för medlemmarna att nominera medlem till styrelseuppdrag via 
valberedningen inför årsmötet eller extra föreningsstämma, om fyllnadsval tas upp på stämman.   

§ 6.7 Endast medlem som har betalt årsavgift för aktuellt år har tillträde till föreningens årsmöte.  

§ 6.8 Vid årsmöte jämnt år väljs ordförande och sekreterare. Udda år väljs vice ordförande och 
kassör. Övriga styrelseledamöter väljs vid vakans. Alla väljs på två år. 

§ 6.9 Föreningen ska ha en revisor och en revisorsersättare. Revisor väljs vid årsmötet jämna år, 
revisorsersättare udda år. Båda väljs på två år.  

§ 6.10 Vid årsmöte jämnt år väljs två valberedare. Udda år väljs en valberedare. Alla väljs på två 
år. Valberedningen ska arbeta separat från styrelsen och ska bestå av tre medlemmar, varav en är 
sammankallande.  

§ 6.11 Vid årsmöte udda år väljs webmaster. Webmaster kan även vara en styrelseledamot. Valet 
är på två år.  

§ 6.12 Styrelsen ska arbeta för att gynna föreningens syfte och dess medlemmar.  

§ 6.13 Föreningens styrelse ska bestå av fem till sju ledamöter; ordförande, vice ordförande, 
kassör, sekreterare samt ytterligare en till tre ledamöter.  

§ 6.14 Varje styrelseledamot ska ha en röst var. Styrelsen är beslutför när antalet deltagande 
ledamöter är minst hälften av alla ledamöter som styrelsen vid tillfället består av. Kan en 
styrelseledamot inte närvara, på plats eller per telefon vid en votering på ett styrelsemöte, får 
fullmakt lämnas till styrelsemötet. Vid lika röstetal har sittande ordförande utslagsröst.  
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§ 6.15 En styrelseledamot kan avsäga sig sitt styrelseuppdrag när som helst under en 
mandatperiod. Styrelsen kan under innevarande mandatperiod utse ny ledamot/nya ledamöter 
som sitter till nästa årsmöte eller extra föreningsstämma.  

§ 6.16 Styrelsen ska sammanträda efter behov, men med max fyra månaders mellanrum, på 
ordförandens kallelse. Kallelse och dagordning ska distribueras till styrelsen via e-post.  

§ 6.17 Protokoll ska upprättas vid varje styrelsemöte. Protokollet ska distribueras till styrelsen 
via e-post inom en vecka efter varje möte för justering. 

§ 6.18 Protokollen publiceras på föreningens hemsida.  

§ 6.19 Föreningens ordförande och kassör ska tillsammans vara firmatecknare.  

§ 6.20 Inget arvode till styrelsen utgår. Ersättning utgår för kostnader i samband med möten för 
föreningens räkning.  

§ 6.21 Endast medlemmar kan inneha uppdrag i föreningen. Om en person som har ett uppdrag 
upphör att vara medlem, kan personen inte längre ha kvar uppdraget. Styrelsen har rätt att utse en 
efterträdare.  

Kapitel 7 Föreningens ekonomi.  

§ 7.1 Kassören ska inför varje styrelsemöte, presentera en ekonomisk likviditetsrapport.  

§ 7.2 Beslut om utgifter av ringa ekonomiskt värde, max 200 kr, kan tas via e-post och sedan 
protokollföras vid nästföljande styrelsemöte.  

§ 7.3 Utgift av enskild medlem eller enskild styrelseledamot utan majoritetsbeslut vid 
styrelsemöte kan inte belasta föreningens ekonomi.  

§ 7.4 Föreningen får inte ta ekonomiskt lån.  

§ 7.5 Inköp av vara eller tjänst, får inte ske på spekulativa inkomster.  

§ 7.6 Inköp av vara eller tjänst kan betalas kontant, med föreningens betalkort eller med 
faktura som är godkänd av styrelsen i förväg. Kvitto lämnas till kassör. 
 
Kapitel 8 Stadgar.  

§ 8.1 Beslut om förändringar av stadgar kan endast genomföras efter majoritetsbeslut vid 
årsmöte eller föreningsstämma. Förändringar i stadgarna träder i kraft dagen efter årsmöte 
eller extra föreningsstämma. 
 
Kapitel 9 Upplösning av förening.  

§ 9.1 Upplösning av föreningen kan endast genomföras efter majoritetsbeslut vid två 
efterföljande styrelsemöten. Innan beslut tas ska medlemmarna informeras om kommande 
upplösning.  

§ 9.2 Vid upplösning av föreningen ska ett eventuellt ekonomiskt överskott av föreningens 
verksamhet gå till hjälporganisation som styrelsen beslutar om. 

 

Göteborg den 19 oktober 2019 


