
Stadgeförändringar UNF-föreningar 
Följande förändringar i UNF:s stadgar IV. Bestämmelser för UNF-föreningar beslutade vid 

kongressen 2019. Förändringar i fetstil. 

Tidigare stadgar Nya stadgar 
§ 4:1  
Bildandet av en förening sker genom 
att minst fem personer beslutar att 

bilda föreningen, antar förbundets 
stadgar och utser en styrelse. Bildandet 
av en förening samt dess namn och 
nummer fastställs av förbundsstyrelsen. 

§4:1 
Bildandet av en förening sker genom att 
minst fem medlemmar beslutar att bilda 

föreningen, antar förbundets stadgar och 
utser en styrelse. Bildandet av en förening 
samt dess namn och nummer fastställs av 
förbundsstyrelsen. 

§ 4:2  
 
Föreningens årsmöte ska hållas före 
februari månads utgång varje år på den 
tid och plats som föregående årsmöte 

har beslutat. Om årsmötet inte har 

hållits i tid kan förbundsstyrelsen eller 
distriktsstyrelsen kalla till årsmöte. 

§ 4:2  
 
Föreningens årsmöte ska hållas före 
februari månads utgång varje år på den 
tid och plats som föreningsstyrelsen 

har beslutat. Om årsmötet inte har 

hållits i tid kan förbundsstyrelsen eller 
distriktsstyrelsen kalla till årsmöte. 

§ 4:4 
 
På ett föreningsårsmöte ska följande 
ärenden tas upp: 

a) fastställande av 
föredragningslista 

b) fastställande av antalet 
närvarande medlemmar 

c) ställningstagande till om 
årsmötet har kallats enligt 
stadgarna 

d) ställningstagande till om 
årsmötet är beslutsmässigt 

e) val av ordförande och 
sekreterare för mötet, två 
rösträknare och två 
protokolljusterare 

§ 4:4 
 
På ett föreningsårsmöte ska följande 
ärenden tas upp: 

a) fastställande av 
föredragningslista 

b) fastställande av antalet 
närvarande medlemmar 

c) ställningstagande till om 
årsmötet har kallats enligt 
stadgarna 

d) ställningstagande till om 
årsmötet är beslutsmässigt 

e) val av ordförande och 
sekreterare för mötet, två 
rösträknare och två 
protokolljusterare 



f) föredragning av styrelsens 
verksamhetsberättelse 

g) föredragning av styrelsens 
ekonomiska berättelse 

h) föredragning av 
revisionsberättelse 

i) fastställande av resultaträkning 
och balansräkning 

j) beslut i frågan om ansvarsfrihet 
för ledamöterna i styrelsen 

k) beslut om motioner och förslag 
l) beslut om ersättningar 
m) beslut om arbetsplan för tiden 

fram till nästa årsmöte 
n) beslut om budget för det 

pågående kalenderåret 
o) beslut om antal ledamöter, 

minst tre, i styrelsen 
p) val av ordförande, sekreterare, 

kassör och eventuella ytterligare 
ledamöter i styrelsen 

q) val av revisor, eller, när det med 
hänsyn till föreningens 
ekonomis storlek är lämpligt, 
två revisorer och minst en 
ersättare 

r) val av valberedning och 
eventuella ersättare 

s) val av ombud och ersättare till 
distriktsårsmötet om 
föreningen tillhör ett verksamt 
distrikt 

t) val av ombud och ersättare till 
kretsårsmötet om föreningen 
tillhör en krets 

u) val av regionmötesombud det år 
som kongress hålls, om 
föreningen inte tillhör ett 
distrikt 

v) eventuella ytterligare val 

f) föredragning av styrelsens 
verksamhetsberättelse 

g) föredragning av styrelsens 
ekonomiska berättelse 

h) föredragning av 
revisionsberättelse 

i) fastställande av resultaträkning 
och balansräkning 

j) beslut i frågan om ansvarsfrihet 
för ledamöterna i styrelsen 

k) beslut om motioner och förslag 
l) beslut om ersättningar 
m) beslut om arbetsplan för tiden 

fram till nästa årsmöte 
n) beslut om budget för det 

pågående kalenderåret 
o) beslut om antal ledamöter, 

minst tre, i styrelsen 
p) val av ordförande, sekreterare, 

kassör och eventuella ytterligare 
ledamöter i styrelsen 

q) val av revisor, eller, när det med 
hänsyn till föreningens 
ekonomis storlek är lämpligt, 
två revisorer och minst en 
ersättare 

r) val av valberedning och 
eventuella ersättare 

s) val av ombud och ersättare till 
distriktsårsmötet om 
föreningen tillhör ett verksamt 
distrikt 

t) val av ombud och ersättare till 
kretsårsmötet om föreningen 
tillhör en krets 

u) val av regionmötesombud det år 
som kongress hålls, om 
föreningen inte tillhör ett 
distrikt 

v) eventuella ytterligare val 



w) beslut om tid, plats och 

kallelsesätt för nästa 

årsmöte 

x) beslut om eventuella andra 
frågor som finns med i kallelsen 

Protokollet från årsmötet ska inom tre 
veckor lämnas till revisorerna, 
förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen 
samt finnas tillgängligt hos 
ordföranden. 

w) anta eventuellt reviderade 

stadgar om kongress hållits 

x) beslut om medlemsavgift 

y) beslut om kallelsesätt för 

nästa årsmöte 

z) beslut om eventuella andra 
frågor som finns med i kallelsen 

Protokollet från årsmötet ska inom tre veckor 
lämnas till revisorerna, förbundsstyrelsen och 
distriktsstyrelsen samt finnas tillgängligt hos 
ordföranden. 

§ 4:15  
 
Föreningen ska anses ha antagit § 4:1–
14 samt § 6:1 i dessa stadgar som sina 
egna stadgar. Om dessa paragrafer 

ändras anses även föreningens egna 

stadgar ändrade på motsvarande 

sätt. Om föreningen antar egna stadgar 

med innehåll utöver det ovan nämnda 
måste stadgarna godkännas av 
förbundsstyrelsen för att gälla. 

§ 4:15 
 
Föreningen ska anses ha antagit § 4:1–14 samt 
§ 6:1 i dessa stadgar som sina egna stadgar. 
Om dessa paragrafer ändras ska ett 

årsmöte anta de reviderade stadgarna. 

Om föreningen antar egna stadgar med 
innehåll utöver det ovan nämnda måste 
stadgarna godkännas av förbundsstyrelsen för 
att gälla. 
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