
STADGAR  FÖR  UMEÅ  FÖRENINGSRÅD 
 
§ 1 
Umeå Föreningsråd, i dessa stadgar benämnt Föreningsrådet, utgör en sammanslutning av 
föreningar som bedriver verksamhet i Umeå kommun och får kommunalt stöd. Förening skall 
ha sitt säte i Umeå. 
 
Föreningsrådet är partipolitiskt och religiöst neutralt. 
 
§ 2 
Varje förening, som uppfyller villkoren i § 1 och av Föreningsrådets årsmöte antagna villkor, 
blir automatiskt medlem i Rådet. 
 
Årsmötet äger rätt att besluta om medlemsavgift. 
 
§ 3 
Föreningsrådet har till uppgift: 
att  vara remissorgan för anslutna föreningar gentemot kommunala myndigheter i frågor 

som gäller stadsplanefrågor, målsättning, resursfördelning, kort- och långtidsplanering 
m.m.  

                               
att  vara samarbetspartner till Umeå Fritid och Fritidsnämnden, dvs. ha möjlighet att yttra 

sig innan Fritidsnämnden och Umeå Fritid fattar beslut som rör Föreningsrådets 
medlemmar  

 
att  vara språkrör för medlemsorganisationerna och driva frågor som rör bidrag, lokaler mm   
 
att  anordna seminarier/konferenser inom Föreningsrådets verksamhetsområde 
 
att  verka för en ökad internationell förståelse och medverka till internationella kontakter 

och utbyten  
 
att  skapa nätverk bland föreningar och verka för ett ökat samarbete mellan föreningar i 

Umeå 
 
§ 4 
Föreningsrådets organisation. 
Föreningsrådet skall organiseras i en styrelse och eventuella kommittéer. Dessa kommittéer 
kan vara: 

• Internationell kommitté 
• Informationskommitté 
• Vuxenkommitté 
• Ungdomskommitté 
• Vuxenidrottskommitté 
• Ungdomsidrottskommitté 

 
Styrelsen skall bestå av ordförande , sex ledamöter som kan fungera som ordförande i 
kommittéerna, och en till tre övriga ledamöter. 
Styrelsen utser inom sig befattningshavare i den omfattning styrelsen beslutar, t.ex. kassör, 
sekreterare, vice ordförande etc. 



 
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid varje styrelse-
sammanträde kan styrelsen adjungera ledamöter från kommittéerna. När en ledamot från en 
kommitté inträder i kommittéordförandens ställe äger denna ledamot även rösträtt i styrelsen.  
 
Styrelsen sammanträder regelbundet och minst 6 gånger per år. 
 
§ 5 
Kommittéerna. 
Styrelsen kan besluta att en eller flera av kommittéerna utgörs av styrelsen eller enbart tillsätts 
vid speciella tillfällen. 
Varje kommitté bör bestå av 2-5 ledamöter förutom ordförande. Kommittéordföranden, i 
samarbete med Föreningsrådets styrelse, utser ledamöterna i kommittén. Vid val av ledamöter 
skall i möjligaste mån alla grupperingar som ingår i kommitténs verksamhetsområde vara 
representerade. Kommittéernas ledamöter skall anmälas till Föreningsrådets styrelse snarast 
möjligt efter varje val.  
 
Kommittéerna ha följande generella ansvarsområden: 

• Vara beredningsorgan för remisser som berör kommitténs område 
• Föreslå och diskutera frågor som berör kommitténs område. 
• Bevaka kommunala frågor inom kommitténs område 
• Förmedla information till och från föreningar inom kommitténs verksamhetsområde 

 
Förutom de generella ansvarsområdena skall respektive kommitté även utföra följande arbets-
uppgifter: 

• Internationella kommittén 
o Ansvarar för alla internationella kontakter 
o Föreslå och förbereda internationella satsningar 
o Hjälpa övriga kommittéer med internationella frågeställningar 

• Informationskommittén 
o Ansvara för informationsspridning till föreningarna inom Umeå kommun (ut-

skick, hemsida, personliga besök m.m.) 
o Hjälpa övriga kommittéer med informationsspridning och samordna detta 
o Föreslå och förbereda seminarier, utbildningar, konferenser m.m. 

• Vuxenkommittén 
o Tillvarata intressen för föreningar med seniorverksamhet (förutom idrotten) 

• Ungdomskommittén 
o Tillvarata intressen för föreningar med ungdomsverksamhet (förutom idrotten) 

• Vuxenidrottskommittén 
o Tillvarata intressen för föreningar med seniorverksamhet inom idrotten 

• Ungdomsidrottskommittén 
o Tillvarata intressen för föreningar med ungdomsverksamhet inom idrotten 

 
Kommittéerna sammanträder vid behov och rapporterar regelbundet till Föreningsrådets 
styrelse. 
 
§ 6 
Årsmöte 
Årsmöte ska äga rum före mars månads utgång. Eventuella stipendier som berör 
föreningslivet och som beslutas av Umeå kommun skall utdelas i samband med årsmötet. 
 



Kallelse till årsmöte skall annonseras i lokala tidningar styrelsens försorg fyra veckor före 
mötet. Föredragningslista jämte aktuella handlingar, skall finnas tillgänglig för medlemsföre-
ningarna senast två veckor före mötet, t.ex. på Föreningsrådets hemsida eller liknande. 
 
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. 
 
Ett (1) ombud ska ha fullmakt att utöva föreningens röst. Varje förening har en röst. Endast 
närvarande ombud med fullmakt äger rätt att rösta. 
 
Röstlängd upprättas av styrelsen och gäller från årsmötet till årsmöte. 
 
Kretsorganisation äger inte rösträtt, däremot äger lokalföreningar tillhörande krets rösträtt. 
 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade ombud som är närvarande. 
 
Vid all omröstning fattas beslut med enkel majoritet utom vid beslut om upplösning. Vid lika 
röstetal med sluten omröstning avgör lotten. . 
 
§ 7 
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 
 
1. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 
2. Upprop, godkännande av fullmakter och justering av röstlängd 
3. Val av ordförande för mötet 
4. Val av sekreterare för mötet 
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, för mötet att jämt ordförande justera da-

gens protokoll 
6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan för kommande år 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Val av ordförande i Umeå Föreningsråd, tillika ordförande i styrelsen, för tiden t o m näst-

kommande ordinarie årsmöte 
10. Faställande av antalet ledamöter i styrelsen, dvs sju, åtta eller nio ledamöter, samt 

föredragning av vilka ledamöter som skall väljas och vilka som är valda för ytterligare ett år 
11. Val av hälften av faställt antal styrelseledamöter på två år. 
12. Val av två revisorer 
13. Val av valberedning på 3-6 personer, där en väljes som sammankallande 
14. Behandling av frågor som väckts av styrelsen samt frågor som i stadgeenlig ordning inkom-

mit till årsmötet 
§ 8 
Extra möte 
Styrelsen får kalla Föreningsrådets medlemmar till extra möte. 
 
Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl 
skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärts av minst en tio medlemsföre-
ningar. 
 
Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlem-
marna eller annonseras inom samma tid i ortspressen. 
 
§ 9 



Valberedning. 
 
Varje kommitté äger rätt att utse en ledamot att ingå i valberedningen. Sammankallande i 
valberedningen utses efter rullande schema mellan kommittéerna. 
 
Valberedningen skall dels fråga styrelseledamöter i tur att avgå om de ställer upp för omval, 
dels söka efter lämpliga kandidater som styrelseledamöter. I god tid före årsmötet skall valbe-
redningen hos samtliga medlemsföreningar begära in förslag inte bara på styrelseledamöter 
utan även på personer lämpliga att bli ledamöter i de olika kommittéerna. 
 
Valberedningen skall i sitt förslag till årsmötet i möjligaste mån ta hänsyn till kön och ålder 
bland de föreslagna personerna så att styrelsen får en så jämn fördelning som möjligt. Vid 
förslag av kommitteordförande skall valberedningen ta hänsyn till personens intresse och kun-
skap för den aktuella kommitténs verksamhetsområde.  
 
På årsmötet skall valberedningen: 

1. Person lämplig som Föreningsrådets ordförande under en tid av ett år 
2. Hur många ledamöter, förutom ordföranden som skall ingå i styrelsen, dvs. 7, 8 eller 9 

ledamöter. 
3. Redovisa vilka personer i styrelsen som är valda ytterligare ett år, samt eventuella fyll-

nadsval för personer som avsagt sig sitt uppdrag. 
4. Förslag på ledamöter som skall väljas på 2 år och som kan utses som 

styrelsefunktionär, t.ex. sekreterare, kassör etc. 
5. Förslag på ledamöter som skall väljas på 2 år och som är lämplig som 

kommittéordförande. Det kan vara lämpligt att även ange vilken kommitté som 
personen accepterat att bli ordförande i. 

6. Personer som skall ingå i nästa års valberedning, samt vem av dessa som skall väljas 
som sammankallande. 

 
Efter årsmötet skall valberedningen till styrelsen föreslå eventuella kandidater till de olika 
kommittéerna. 
 
§ 10 
 
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande 
ombudsmöten med minst två månaders mellanrum, av vilka det ena skall vara ordinarie 
årsmöte. 
 
§ 11 
 
Ett beslut om Föreningsrådets upplösning ska fattas vid två på varandra följande om-
budsmöten med minst två månaders mellanrum, av vilka det ena skall vara ordinarie årsmöte, 
samt med 2/3 majoritet. Föreningsrådets tillgängliga medel och annan egendom överlämnas 
till kommunal myndighet att användas i ungdomsfrämjande syfte. 
 
 
Föreningsrådet bildades den 14 juni 1965. Stadgarna har reviderats 22 februari 1971, 31 
mars 1980, 23 februari 1981, 30 oktober 1985,  20 februari 1990, 17 mars 1998, 28 februari 
2007, samt 24 februari 2009. 
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