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Stadgar för ideella föreningen ”Ung på Landsbygden”
§1

Namn
Föreningens namn är Ung på Landsbygden. Föreningens profil ska uttryckas med U LAND, Ung på
landsbygden
§2 Säte
Föreningen skall vara verksam på hela Sveriges landsbygd, och har sitt säte i Vimmerby.
§3 Syfte
U LAND strävar efter att lyfta fram landsbygden till något att vara stolt över, vända på begrepp,
fördomar och visa på landsbygdens fördelar.
U LAND vill vara en motvikt till media och den allmänna uppfattningen som ger bilden av ”att det
bara är i storstaden den händer och det är där man lyckas”.
U LAND vill väcka opinion och verka för att skapa bättre förutsättningar för ungas entreprenörskap
och etablering på landsbygden
U LAND skapar mötesplatser för att ta tillvara ungas förmåga och att motivera unga att göra ”sin grej”
och forma en cool attityd till sig själva, sina drömmar, sina idéer och möjligheter på landsbygden.
U LAND är partipolitiskt och religiöst obundet.
§4 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som stödjer föreningens syfte och som betalt medlemsavgiften. Såväl
fysiska som juridiska personer kan bli medlemmar. Medlem har rösträtt vid årsmöte. Styrelsen kan
utesluta medlem som motarbetar föreningens syfte eller missköter sig, styrelsen kan vid senare tillfälle
ompröva medlemskapet. Medlemsavgift fastställs av årsmöte.
§5 Styrelsen
Styrelsen planerar tillsammans med aktiva medlemmar föreningens verksamhet. Styrelsen består av:
Ordförande, Vice ordförande, Kassör, Sekreterare och mellan 1 och 7 ledamöter. Det ska även väljas 0
till 3 suppleant. För att styrelsen ska vara beslutsmässig ska minst hälften av styrelsens medlemmar
vara närvarande.
Styrelsen väljs med en tvåårig mandatperiod men på ett sådant sätt att endast hälften av
styrelseledamöterna (ordinarie och suppleanter) väljs vid varje ordinarie årsstämma. Vid första
årsmötet med föreningen väljs halva antalet ledamöter samt halva antalet suppleanter för en tid av två
år. Ordförande och resterande ledamöter och suppleanter väljs för en tid av ett år.
§6 Styrelsemöte
Styrelsen inklusive suppleanter ska ha regelbundna möten. Vid varje möte skrivs protokoll av
Sekreteraren. Ordförande kan adjungera icke styrelseledamöter till styrelsemötena, de har då
yttranderätt, men inte rösträtt. Ordförande kallar till alla möten.
§7 Årsmöte
Årsmötet skall hållas senast i april månad. Kallelse skall anslås på föreningens hemsida senast 3
veckor före mötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet. Årsmötet är
beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på mötet.
Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
1.
2.
3.
4.

upprop och fastställande av röstlängd
fråga om mötets utlysande
fastställande av dagordning
val av ordförande och sekreterare för mötet

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

val av en protokollsjusterare att jämte ordföranden justera protokollet
verksamhets- och ekonomisk berättelse
revisorernas berättelse
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
fastställande av medlemsavgift
fastställande av arvoden och ersättningar
val av ordförande för en tid av ett år
val av övriga styrelseledamöter enligt §5 i stadgarna
val av en revisor
val av valberedning och sammankallande för denna
behandling av inkomna motioner
övriga frågor. Frågor av ekonomisk karaktär får inte avgöras om de inte finns med på
dagordningen för mötet

§8 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december.
§9 Omröstning
Vid möten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.
§10 Stadgeändring och upplösning
För ändring av stadgar eller upplösning av föreningen krävs 2/3 majoritet vid två på
varandra följande årsmöte. Mötena måste hållas med minst tre veckors mellanrum.
§11 Föreningens firma
Firmatecknare för föreningen är styrelsen gemensamt eller den eller de som styrelsen utser.

