
Nya stadgar

§ 1 Om föreningen, dess grund och syfte

Namn

§ 1.1 Föreningens namn är Utrikespolitiska föreningen i Uppsala (UF Uppsala) och dess
säte är Uppsala.

§ 1.2  Föreningens engelska namn är Uppsala Association of Foreign Affairs, och dess
franska namn är Association de Politique Étrangère d'Uppsala.

UF Uppsala är medlem i Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS).

Verksamhetens grunder och syften

§ 1.3 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Den stödjer sig på Förenta
nationernas allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

§ 1.4 Föreningen ska sprida kunskap om, och väcka debatt kring utrikespolitiska,
internationella och globala frågor.

I detta syfte anordnar föreningen utbildande och sociala evenemang och aktiviteter, ger ut
medier och bedriver andra verksamheter med samma syfte.

§ 1.5 Föreningen ska i sin verksamhet eftersträva hållbarhet, jämställdhet och mångfald

§ 1.6 Föreningens språk är svenska och engelska. Vid konflikt gällande tolkning av
dokument mellan svenska och engelska har det svenska företräde.

§ 1.7 Föreningens verksamhetsår och brutna räkenskapsår är 1 juli - 30 juni.

§ 2 Medlemskap

Inträde och utträde

2.1 Ett medlemskap inleds när medlemskapsansökan registreras av styrelsen.
Medlemskapet gäller i ett år.

2.2 Styrelsen får avvakta med att registrera en medlem tills den betalat en av årsmötet
beslutad medlemsavgift.
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Utträde

2.3 Medlemmar får när som helst och med omedelbar verkan utträda ur föreningen på
skriftlig begäran till styrelsen.

Uteslutning

2.4 Styrelsen kan utesluta medlemmar som

a. Upprepat och påtagligt missköter sig och stör föreningens verksamheter
b. Agerar i strid med föreningens policy mot diskriminering och sexuella trakasserier
c. Motverkar föreningens syften eller agerar i strid med verksamhetens

grundprinciper
d. Annars agerar uppenbart illojalt mot föreningen

2.5 Beslut enligt 2.4 ska tas med kvalificerad majoritet om tre fjärdedelar (¾)

§ 3 Årsmöte

Kompetens

§ 3.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet får besluta om allt som
rör föreningen.

§ 3.2 Årsmötet har exklusiv kompetens att besluta om

a. föreningens logga
b. stadgeändringar, med de begränsningar som anges i 9.2
c. ändring av verksamhetsföremål, särskilt avseende ekonomisk verksamhet
d. föreningens upplösande
e. val av styrelse, med de begränsningar som anges i 3.4
f. val av valberedning och revisorer, med de begränsningar som anges i 3.5.
g. ansvarsfrihet för styrelsen, med de begränsningar som anges i 3.6.
h. penninglån
i. medlemsavgift

Höstårsmöte och vårårsmöte

§ 3.3 Årsmöte ska hållas två gånger per kalenderår - under höstterminen ett höstårsmöte
och under vårterminen ett vårårsmöte.

§ 3.4 Val av styrelse för det följande verksamhetsåret ska ske på vårårsmötet.
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Val av styrelseledamöter får bara ske på höstårsmötet om en av vårårsmötet
vald ledamot avgått enligt 5.6 eller entledigats enligt 5.9.

§ 3.5 Val av valberedning och revisorer för det följande verksamhetsåret ska ske på
vårårsmötet.

Val av valberedning eller revisorer måste dock behandlas på höstårsmötet om
valberedningen eller revisorerna underskrider det antal som krävs enligt 7.3 eller 8.4.

§ 3.6 Fråga om den avgående styrelsens ansvarsfrihet ska behandlas på höstårsmötet.

§ 3.7 Verksamhetsplan för den tillträdande styrelsen ska beslutas på vårårsmötet.

Kallelseförfarande

§ 3.8 Kallelse till årsmöte ska vara alla medlemmar tillhanda senast 21 dagar före
årsmötet.

§ 3.9 Förslag, dagordningspunkter och underlag till dessa från medlemmar ska vara
styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

§ 3.10 Preliminär dagordning och övriga årsmöteshandlingar ska vara medlemmarna
tillhanda senast 7 dagar före årsmötet.

Mötesprivilegier

§ 3.11 Alla medlemmar vars medlemskap varat i 21 dagar vid årsmötet har rätt att
närvara, yttra sig och rösta.

§ 3.12 Årsmötet beslutar om närvarorätt och yttranderätt (adjungering) för närvarande
som inte uppfyller kravet i 3.11.

Röster och beslut

§ 3.13 I röstlängden får bara upptas medlemmar som uppfyller kravet i 3.11 och som
närvarar vid mötet när frågan behandlas. Det går inte att rösta genom ombud.

§ 3.14 Beslut fattas med enkel majoritet när inte annat framgår i dessa stadgar. Om
röstantalen efter sluten omröstning är lika har föreningens ordförande utslagsröst.

§ 3.15 Vid personval löses lika röstantal med lottning.

§ 3.16 Styrelseledamöterna får inte rösta i fråga om sin egen ansvarsfrihet.
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§ 4 Extra årsmöte

När extra årsmöte ska hållas

§ 4.1 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte på skriftlig begäran av

a. en fjärdedel (¼), dock minst 4, av styrelseledamöterna
b. en tiondel (1/10), dock högst 100, av medlemmarna
c. föreningens alla revisorer

§ 4.2 Extra årsmöte får inte hållas inom 30 dagar från höst-, vårårsmöte eller annat extra
årsmöte.

§ 4.3 Extra årsmöte ska hållas om antalet styrelseledamöter underskrider antalet som
krävs enligt 5.5.

Kompetens och förfarande

§ 4.4 3.1-3-2, samt 3.7-3.15 gäller även vid extra årsmöten. 3.4 tillämpas på samma sätt
som vid höstårsmöten.

§ 5 Styrelse

Kompetens

§ 5.1 Styrelsen får besluta i alla föreningens angelägenheter utan att inkräkta på
årsmötets exklusiva kompetens.

§ 5.2 Styrelsen har exklusiv kompetens att besluta i frågor som rör flera av föreningens
verksamheter om inte annat följer av 5.3.

§ 5.3 Enskilda styrelseledamöter får inom sitt mandat ta löpande beslut för att bedriva och
utveckla sina verksamheter. I den mån beslut rör flera verksamheter ska
styrelseledamöterna besluta tillsammans.

Enskilda ledamöters mandat framgår av den rollbeskrivning årsmötet har antagit.

Firmatecknare

§ 5.4 Ordföranden, vice ordföranden och kassören tecknar alla enskilt styrelsens firma.
Andra ledamöter får företräda styrelsen inom ramen för sitt kompetensområde enligt 5.3.

Styrelseledamöter

Utrikespolitiska
föreningen i Uppsala

BOX 513
Kyrkogårdsgatan 10

751 20 Uppsala

Org. Nr. 817603-5221
ufuppsala.se

info@ufuppsala.se



§ 5.5 Styrelsen består av de medlemmar årsmötet valt till ledamöter. Styrelsen
måste ha minst fem ledamöter, varav tre är ordförande, vice ordförande och
kassör.

§ 5.6 Styrelseledamöter kan avgå från styrelsen två veckor efter att ha skriftligen ha
meddelat ordföranden om detta. Ordföranden avgår två veckor efter att skriftligen ha
meddelat styrelsen och revisorerna.

§ 5.7 Styrelsen kan tillsätta en tillförordnad ledamot som ersättare för en ledamot som
avgått enligt 5.6 eller entledigats enligt 5.9. Detta ska ske i samråd med valberedningen
jämte 7.2.

§ 5.8 Om ordföranden avgår blir vice ordföranden ordförande. Om både ordföranden och
vice ordföranden avgår utser revisorerna tillförordnad ordförande och vice ordförande.

§ 5.9 Styrelsen får besluta att med omedelbar verkan entlediga en styrelseledamot som
kraftigt missköter sitt uppdrag.

Beslutet ska tas med kvalificerad majoritet om tre fjärdedelar (¾) och den berörda
styrelseledamoten får inte rösta.

Styrelsemöten

§ 5.10 Styrelsen beslutar på styrelsemöten, där ordinarie ledamöter får närvara, yttra sig
och rösta. Tillförordnade ledamöter får närvara och yttra sig men inte rösta om de inte
utsetts av revisorerna enligt 5.8.

§ 5.11 Styrelsen är beslutsför med hälften av de ordinarie ledamöterna.

§ 5.12 Ordförande ska kalla skriftligen till styrelsemöten minst 7 dagar i förväg. Möten ska
hållas minst en gång i månaden under terminerna.

§ 5.13 Styrelsemötena ska protokollföras och publiceras för medlemmarna skyndsamt,
senast innan följande möte.

§ 6 Ämbetspersoner

Tillsättande

§ 6.1 Styrelsen kan tillsätta ämbetspersoner att arbeta under ledning av en eller flera
styrelseledamöter.
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§ 6.2 Närmare bestämmelser om tillsättandet av ämbetspersoner finns i en av
styrelsen beslutad policy för ämbetspersoner.

Kompetens

§ 6.3 Ämbetspersoner får fatta beslut inom ramen för de ansvarsområden
styrelseledamöterna anförtror dem.

Ämbetsperiod

§ 6.4 Ämbetspersoner tillsätts för ett helt verksamhetsår.

§ 6.5 Ämbetspersoner kan lämna sitt uppdrag två veckor efter att skriftligen ha meddelat
styrelsen om detta.

§ 6.6 Styrelsen får besluta att med omedelbar verkan entlediga en ämbetsperson som
missköter sitt uppdrag. Beslutet ska tas med kvalificerad majoritet om tre fjärdedelar (¾).

§ 7 Valberedning

Uppdrag

§ 7.1 Valberedningen väljs av årsmötet. Den ska i medlemmarnas intresse bereda ett
förslag på ny styrelse för det kommande verksamhetsåret och presentera detta på
vårårsmötet.

§ 7.2 Valberedningen ska också samråda med styrelsen vid tillsättandet av tillförordnade
ledamöter och yttra sig när dessa föreslås som ordinarie styrelseledamöter på
höstårsmöten eller extra årsmöten.

Valberedningens sammansättning

§ 7.3 Valberedningen ska bestå av minst två ledamöter, där en ska vara
sammankallande.

§ 7.4 Styrelsen får välja en av sina ledamöter till att adjungeras in i valberedningen inom
uppdraget att bereda en ny styrelse enligt 7.1.

§ 7.5 En ledamot i valberedningen kan avgå två veckor efter att skriftligen ha meddelat
styrelsen om detta.

§ 8 Revisorer
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Uppdrag

§ 8.1 Revisorer väljs av årsmötet. Revisorerna ska i medlemmarnas intresse
övervaka att styrelsen bedriver verksamheten i enlighet med stadgar och policys samt att
bokföring sker i enlighet med god sed.

§ 8.2 Efter avslutat verksamhetsår ska revisorerna presentera en revisionsberättelse på
höstårsmötet och där föreslå om den avgångna styrelsens ledamöter ska ges
ansvarsfrihet.

§ 8.3 Revisorerna ska utan onödiga dröjsmål få tillgång till alla uppgifter de efterfrågar hos
styrelsen.

Revisorerna

§ 8.4 Det ska finnas minst en revisor. Väljs flera ska en vara sammankallande.

§ 8.5 En revisor kan inte samtidigt vara styrelseledamot, ledamot i valberedningen eller
ämbetsperson.

§ 8.6 En revisor kan avgå två veckor efter att skriftligen ha meddelat styrelsen om detta.

§ 9 Ändring av stadgar

§ 9.1 Ändringar av stadgarna kan bara ske på årsmötet.

§ 9.2  För ändring av 1.1 - 1.7, 3.1 - 3.2, 3.8 - 3.9, 3.11, 3.13, 3.16, 5.1 - 5.2, 5.5, 8.3, 9.1 -
9.3, samt 10.1 - 10.2 krävs två (2) likalydande beslut på två (2) årsmöten under olika
verksamhetsår.

Besluten ska bifallas av minst tre fjärdedelar (¾) av röstlängden.

§ 9.3  För ändring av resterande paragrafer krävs ett (1) beslut med enkel majoritet.

§ 10 Föreningens upplösande

§ 10.1 För föreningens upplösande krävs två (2) likalydande beslut på två (2) årsmöten
under olika verksamhetsår. Besluten ska bifallas av minst tre fjärdedelar (¾) av
röstlängden.
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§ 10.2 Om föreningens tillgångar överskrider skulderna vid upplösande ska
överskottet förvaltas av Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS). Medlen får
bara användas till att återstarta UF Uppsala.
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