
  
 

NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING  

§ 1 UNG FÖRETAGSAMHET ÖSTERGÖTLAND ÄNDAMÅL 

Ung Företagsamhet Östergötland är en ideell förening som har till ändamål att 
ge ungdomar insikter i företagandets och arbetslivets villkor, att främja ett 
erfarenhetsutbyte mellan skola och näringsliv samt generationer. Ung 
Företagsamhet Östergötland är en obunden organisation. 

§ 2 ORGANISATION, RÄTTIGHETER OCH UTBILDNINGSMATERIAL 

§ 2.1  Ung Företagsamhet Östergötland får nyttja de utbildningsmaterial som 
Ung Företagsamhet i Sverige, genom sitt medlemskap i JA Worldwide och 
JA Europe, har ensamrätten till, förvaltar och utvecklar. Användning av 
dessa utbildningsmaterial förutsätter att avtal mellan Ung Företagsamhet 
i Sverige och regional UF-förening föreligger. 

 
Utbildningsmaterial som ägs av JA Europe eller JA Worldwide kan inte 
direkt nyttjas av regionala UF-föreningar utan att licens ges till Ung 
Företagsamhet i Sverige. 

 
§ 2.2  Verksamhetsår 
 

Ung Företagsamhet Östergötland verksamhetsår sammanfaller med dess 
räkenskapsår. Räkenskapsåret omfattar brutet år, från 1 juli till 30 juni.   
 

§ 2.3  Ung Företagsamhet Östergötland är medlem i Ung Företagsamhet i 
Sverige. 

§ 3 REGIONAL UF-FÖRENING 

§ 3.1 Ung Företagsamhet Östergötland är en regional UF-förening som bedriver 
verksamhet i del av landet. Verksamheten ska bedrivas i 
överensstämmelse med Ung Företagsamhet i Sveriges målsättning och 
principer. 

§ 3.2 Ung Företagsamhet Östergötland stadgar är i enlighet med av Ung 
Företagsamhet i Sveriges föreningsstämma fastställda normalstadgar. 
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Regional UF-förenings stadgar ska vid avvikelse godkännas av styrelsen för 
Ung Företagsamhet i Sverige.   

 

§ 4 MEDLEMSKAP I REGIONAL UF-FÖRENING 

§ 4.1 Medlemmar i en regional UF-förening i Östergötland är de som är 
verksamma inom regionens geografiska område. Medlemskap kan endast 
erhållas av fysisk person och endast i en regional UF-förening. 
Medlemskap är kopplat till verksamhetsår. Som medlem i Ung 
Företagsamhet i Östergötland kan komma att upptas;  

a) ungdomar som deltar i processutbildningen UF-företagande eller som 
deltar i andra utbildningar som följer av § 2 och som föreningsstämman 
beslutat ska berättiga till medlemskap,  

b) rådgivare och lärare som valt att bli medlemmar genom sitt engagemang i 
ovannämnda utbildningar; 

c) UF-alumner som valt att anslutna sig till Ung Företagsamhets 
alumninätverk; 

d) Personer som delar Ung Företagsamhets värderingar och ändamål genom 
att ha eller har haft en tydlig koppling till föreningen. 

 

§ 4.2 Inträde i föreningen och förnyelse av medlemskap görs genom personlig 
registrering på Ung Företagsamhet i Sveriges webbsida. 

§ 4.3  Medlemsavgift fastställs av Ung Företagsamhet i Sveriges 
föreningsstämma. 

§ 4.4  Person som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för Ung 
Företagsamhet Östergötland kan på styrelsens förslag på 
föreningsstämman utses till hedersmedlem i Ung Företagsamhet 
Östergötland Hedersmedlem har närvarorätt, men ej rösträtt eller 
yttranderätt, på föreningsstämman. 
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§ 5 BESLUTANDE ORGAN 

Ung Företagsamhet Östergötland beslutande organ är föreningsstämman samt 
styrelsen. Högsta beslutande organ är föreningsstämman. 

§ 6 DELTAGANDE PÅ REGIONAL FÖRENINGSSTÄMMA 

§ 6.1 Alla medlemmar har närvaro-, yttranderätt och är röstberättigade på 
föreningsstämman. Rätt till att närvara, yttra sig och rösta föreligger dock 
endast om anmälan skett enligt de föreskrifter som anges i kallelsen till 
föreningsstämman. En medlem har en röst. Medlem har rätt att utse 
annan medlem till ombud för röstning med fullmakt. Ett ombud får dock 
inte rösta för mer än högst tre andra personer med stöd av fullmakt. 
Beslut ska fattas med enkel majoritet, val avgörs genom omröstning där 
den som fått flest röster är vald. På föreningsstämman har 
hedersmedlemmar närvaro- och yttranderätt men ej rösträtt. 

§ 6.2 På föreningsstämman har styrelseledamöter, valberedningens 
representanter och regionchef i Ung Företagsamhet Östergötland rätt att 
närvara, yttra sig och föredra ärenden.  

§ 7 FÖRENINGSSTÄMMA  

§ 7.1 Kallelse och tidpunkt 

Ordinarie föreningsstämma ska hållas tidigast 1 november och senast den 
31 december varje år. Kallelse och handlingar (inklusive 
verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse) till 
föreningsstämman ska utfärdas av styrelsen senast tre veckor före 
stämman per e-post eller brev till medlemmarna eller via Ung 
Företagsamhets hemsida. 

§ 7.2 Ärende på ordinarie föreningsstämma 

På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden avhandlas: 
1. val av mötesordförande; 

2. anmälan av mötesordförandes val av protokollförare; 
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3. fråga om föreningsstämman blivit behörigen sammankallad; 

4. val av två justeringspersoner; 

55. fastställande av röstlängd; 

6. framläggande av Ung Företagsamhet Östergötland 
verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelseårsredovisning för 
föregående räkenskapsår; 

7. framläggande av revisorns revisionsberättelse;  

8. beslut om: 

a.  fastställande av resultat- och balansräkningar; 
b.  ansvarsfrihet för alla styrelseledamöterna för det gångna 

verksamhetsåret; 
9. behandling av motioner och propositioner; 

10.  val av styrelsens ordförande; 

11. fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av dessa; 

12. val av revisor; 

13. val av valberedning, samt fastställande av instruktion till 
valberedningen; 

14. bemyndigande till styrelsen att utse ombud till Ung Företagsamhet i 
Sveriges föreningsstämma; 

15. beslut om inval av hedersmedlemmar; 

16. framläggande av Ung Företagsamhet Östergötland verksamhetsplan för 
innevarande räkenskapsår; 

17.     stämman avslutas. 
 

§ 7.3 Motioner och propositioner 

Under punkt ”9. motioner och propositioner” ska upptas till behandling 
sådana ärenden som anmälts till styrelsen senast den 1 september under 
det aktuella året. Ärenden som anmälts till styrelsen efter 1 september 
kan inte garanteras upptas på stämman utan gör så i mån av tid. Ärendet 
som upptas ska anges i kallelsen tillsammans med styrelsens 
rekommendation. Behörig att anmäla ärenden till ordinarie 
föreningsstämma är varje medlem och styrelsen. 
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§ 7.4 Extra föreningsstämma ska hållas: 

a) om styrelsen så beslutar; eller 

b) om minst en tiondel av medlemmarna så begär. 

Begäran om extra föreningsstämma sändes till styrelsen, som när 
tillräckligt antal medlemmar så begärt, ska utlysa extra föreningsstämma 
att hållas inom åtta veckor. På extra föreningsstämma som sammanträder 
på begäran av medlemmar ska endast de ärenden som föreslagits av dem 
som begärt föreningsstämma behandlas. 

 

§ 8 STYRELSE 

§ 8.1 Ung Företagsamhet Östergötland styrelse har sitt säte i Linköping. 
Styrelsen utses av föreningsstämman och består av styrelseordförande 
samt minst sex och högst tio övriga styrelseledamöter, varav minst två ska 
vara UF-alumner under 26 år. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga 
ledamöter väljs för en mandattid om två år. 

§ 8.2 Styrelsen äger rätt att inom sig utse vice ordförande, samt finna 
ändamålsenliga arbetsformer. Styrelsens ordförande leder styrelsens 
arbete, kallar till styrelsesammanträde och har i övrigt de uppgifter som 
styrelsen beslutar. Ung Företagsamhet Östergötland firma tecknas av 
Styrelsen eller minst två personer i förening inom eller utom styrelsen till 
vilka styrelsen delegerar teckningsrätten. Det åligger styrelsen att 
fastställa en arbetsordning för sitt arbete.  

 
§ 8.3 Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet ledamöter deltar. 

Beslut fattas med hjälp av enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
ordförande utslagsröst.  

 
§ 8.4  Styrelseledamot får inte handlägga eller rösta i ärenden i vilka 

ledamoten, denne närstående person eller företag har eget intresse. 
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§ 9 REVISORER 

Föreningsstämman väljer en auktoriserad revisor och en suppleant för denne 
alternativt utser en revisionsfirma. Revisorn granskar styrelsens verksamhet 
och ekonomiska förvaltning och avger revisionsberättelse till 
föreningsstämman. 

§ 10 UTESLUTNING OCH UTTRÄDE  

Medlem som vill utträda föreningen innan verksamhetsårets slut eller innan det 
är dags att förnya sitt medlemskap ska skriftligen anmäla det till Ung 
Företagsamhet Östergötland. 
 
Medlem som bedriver verksamhet som motarbetar eller skadar Ung 
Företagsamhet [Regions] syfte eller verksamhet kan med omedelbar verkan 
uteslutas ur Ung Företagsamhet Östergötland av styrelsen. Sådant beslut kan 
överklagas till föreningsstämman inom fyra veckor efter beslutet är fattat. Den 
uteslutne ska äga rätt att närvara vid denna föreningsstämma och där ha 
yttranderätt i den frågan.  
 
Ung Företagsamhet i Sveriges styrelse har rätt att med omedelbar verkan 
utesluta medlem i Ung Företagsamhet Östergötland som bedriver verksamhet 
som motarbetar eller skadar Ung Företagsamhet i Sveriges syfte eller 
verksamhet. Sådant beslut kan överklagas till Ung Företagsamhet i Sveriges 
föreningsstämma inom fyra veckor efter beslutet är fattat. Den uteslutne ska 
äga rätt att närvara vid denna föreningsstämma och där ha yttranderätt i 
denna fråga. 

§ 11 STADGEÄNDRING 

Dessa stadgar kan ändras efter godkännande av Ung Företagsamhet i Sveriges 
styrelse (§3) och därefter verkställas genomkvalificerad majoritet vid två på 
varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie 
föreningsstämma. Mellan dessa föreningsstämmor ska det gå minst 3 månader. 
Kvalificerad majoritet innebär att beslut ska stödjas av två tredjedelar av 
antalet avgivna röster. Förslag om stadgeändring ska av styrelsen utsändas i 
samband med att kallelsen till föreningsstämman utsänds. Medlem som önskar 
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föreslå stadgeändring ska skriftligen tillställa styrelsen förslaget i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 7.3 ovan.  
 
 

§ 12 UPPLÖSNING AV UNG FÖRETAGSAMHET ÖSTERGÖTLAND 

§ 12.1 Ung Företagsamhet Östergötland kan upplösas genom två på varandra 
följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie föreningsstämma, 
med minst två tredjedels majoritet.  

§ 12.2 Förslag om upplösning av Ung Företagsamhet Östergötland ska utsändas 
på samma sätt som gäller för stadgeändring. Ung Företagsamhet 
Östergötland tillgångar ska vid upplösning tillfalla Ung Företagsamhet i 
Sverige.  

§ 13 TVISTER 

Tvister rörande dessa stadgar ska avgöras av Ung Företagsamhet i Sveriges 
styrelse.  

 
__________________________ 

 
2018-05-17 Dessa normalstadgar antogs av Ung Företagsamhets nationella 

föreningsstämma 
 
2019-04-25 Dessa stadgar antogs av Ung Företagsamhet Östergötland föreningsstämma. 
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