STADGAR FÖR UMEÅ FÖRENINGSRÅD
§ 1 Föreningsrådets ändamål
Föreningsrådet har till ändamål att stödja utveckling och samarbete mellan
medlemsföreningar med säte i Umeå Kommun. Föreningsrådet är partipolitiskt och religöst
neutralt. Föreningsrådet ska stödja verksamhet som leder till kommuninnevånarnas sociala,
kulturella och fysiska utveckling och därigenom höja innevånarnas livskvalitet.
Föreningsrådet ska uppfylla sitt ändamål genom att:
 Vara remissorgan för anslutna föreningar gentemot kommunala myndigheter i frågor
som gäller stadsplanefrågor, målsättning, resursfördelning, kort-och
långtidsplanering m.m.
 I samarbete med Umeå Fritid och Fritidsnämnden, ska Umeå Föreningsråd ha
möjlighet att yttra sig innan Fritidsnämnden och Umeå Fritid fattar beslut som rör
Föreningsrådets medlemmar.
 Vara språkrör för medlemsorganisationerna och driva frågor som rör bidrag, lokaler
m.m.
 Anordna seminarier/konferenser inom Föreningsrådets verksamhetsområde.
 Verka för en ökad internationell förståelse och medverka till internationella
kontakter och utbyten.
 Stimulera till ett ökat samarbete mellan medlemsföreningar.
 Vid behov stödja medlemsföreningarna och representera i frågor angående
kommunen, myndigheter, bidragsgivare och andra organisationer.
 Ta initiativ till att driva gemensamma projekt, för Umeå Föreningsråds medlemmar.
§ 2 Föreningsrådets säte
Föreningsrådet har sitt säte i Umeå Kommun, inklusive kommundelar.
§ 3 Firmateckning
Styrelsen utser inom sig minst två ledamöter som tecknar föreningsrådets firma var för sig.
§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
Umeå Föreningsråds verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari tom 31
december.
§ 5 Medlemskap
Medlem i föreningsrådet är den förening som aktivt vill verka för föreningsrådets ändamål
och förbinder sig att följa föreningsrådets stadgar. Endast ideella föreningar kan bli medlem.
Ny medlemsförening är medlem när medlemsavgift som fastställs på årsmötet är registrerad
på föreningens konto.
Ansökan om medlemskap ställs skriftligt och undertecknas av föreningens firmatecknare till
styrelse som snarast fattar beslut i frågan och meddelar sökanden.
Föreningens stadgar ska bifogas ansökan.
Föreningen ska ha en styrelse, vald enligt respektive förenings stadgar. Beslut om att avslå
medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Vid avslag ska motivering lämnas.
Förening som i sina stadgar eller målsättning redovisar någon form av diskriminering mot
befolkningsgrupp kan inte väljas in som medlem.

§ 6 Utträde
Medlemsförening som vill utträda ur Umeå Föreningsråd skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen och anses omedelbart har lämnat Umeå Föreningsråd.
Medlemsförening som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande
verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur Umeå Föreningsråd. Medlemskapet
upphör i sådant fall genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen.
§ 7 Uteslutning
Medlemsförening får inte uteslutas av annan anledning än att denne har försummat att
betala av Umeå Föreningsråds beslutande avgifter, upphört vara demokratisk medlem,
motarbetat Umeå Föreningsråds verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat
Umeå Föreningsråds intressen.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Uteslutning med motivering ska redovisas i
verksamhetsberättelsen.
§ 8 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.
§ 9 Styrelsen
Årsmötet utser en styrelse där ordförande är bland de valda. Styrelsen bör bestå av kvinnor
och män. Styrelsen konstituerar sig internt på nästkommande möte. Antal ledamöter i
styrelsen beslutas av årsmötet (7-9) deltagare förutom ordförande som väljs av årsmötet.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan
efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt, kan också utses till befattning inom
styrelsen.
Styrelsen har rätt att utse ombud till Sveriges Föreningars årsmöte.
Röstlängden för styrelsen är årsmöte till årsmöte
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller om minst tre
styrelseledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstantal gäller den mening ordföranden biträder.
§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningsrådets högsta beslutande organ äger rum före mars
månads utgång. Eventuella stipendier som berör föreningslivet och som beslutas av Umeå
kommun bör utdelas i samband med årsmötet. Kallelse till årsmöte skall annonseras i lokala
medier, hemsida och e-postutskick styrelsens försorg fyra veckor före mötet.
Föredragningslista jämte aktuella handlingar, skall finnas tillgänglig för medlemsföreningarna
senast två veckor före mötet, t.ex. på föreningsrådets hemsida eller liknande.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Styrelsen ska till årsmötet delge skriftligt yttrande över förslaget.
Ett (1) ombud ska ha fullmakt att utöva medlemsföreningens röst. Varje förening har en röst.
Endast närvarande ombud med fullmakt äger rätt att rösta.
En ombudslista fastställs på årsmötet och gäller från årsmötet till årsmöte.
Kretsorganisation äger inte rösträtt, däremot äger lokalföreningar tillhörande krets rösträtt.

Forts § 10
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Styrelsen, revisorerna
och valberedning har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Mötet är beslutmässigt 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.
§ 11 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Fråga om mötet blivit stadgeenligt 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
justerare dagens protokoll
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse perioden årsmöte till årsmöte,
samt förvaltningsberättelse som avser kalenderår
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
nästkommande ordinarie årsmöte
10. Fastställande 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 fastställt antal styrelseledamöter på två år
12. Val av två revisorer
13. Val av valberedning på 3-6 personer, där en väljs som sammankallande
14. Behandling av frågor som väckts av styrelsen samt frågor som i stadgeenlig ordning
inkommit till årsmötet
§ 12 Extra årsmöte
Extra årsmöte ska hållas om ordinarie årsmöte så beslutar. Extra årsmöte kan också inkallas
av styrelsen eller revisorer. Endast frågor som föranlett extra årsmöte inkallade får
behandlas. Extra årsmöte ska även hållas om fråga väckts av minst tio medlemsföreningar.
När styrelsen erhållit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant
möte att hållas inom två månader från kallelsen.
Dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller
annonseras inom samma tid i lokala medier, hemsida och e-postutskick.
§ 13 Valberedning
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
valberedningen hos samtliga medlemsföreningar begära in förslag på styrelseledamöter.
Valberedningens ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen.
Olika åldersgrupper bör finnas representerade.
Valberedningen ska i sitt förslag till årsmötet i möjligaste mån ta hänsyn till kön, ålder med
mångfald bland de föreslagna personerna så att styrelsen får en så jämn fördelning som
möjligt.

Forts § 13
På årsmötet skall valberedningen föreslå:
1. Presidium för årsmötet
2. Person lämplig som Föreningsrådets ordförande under en tid av ett år.
3. Hur många ledamöter, förutom ordföranden som skall ingå i styrelsen, dvs. 7, 8 eller
9 ledamöter.
4. Redovisa vilka personer i styrelsen som är valda ytterligare ett år, samt eventuella
fyllnadsval för personer som avsagt sig sitt uppdrag.
5. Förslag på ledamöter som skall väljas på 2 år och som kan utses som
styrelsefunktionär t.ex. sekreterare, kassör etc.
6. Personer som skall ingå i nästa års valberedning, samt vem av dessa som skall väljas
som sammankallande.
7. Föreslå 2 personer till revisorer.
§ 14 Revisorer
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningsrådets räkenskaper ska vara revisorerna
tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaperna för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast
två veckor före årsmötet.
§ 15 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut som kräver 2/3 majoritet vid två på
varandra följande ombudsmöten med minst två månaders mellanrum, av vilka det ena skall
vara ordinarie årsmöte. I kallelsen till mötet ska anges att det är fråga om stadgeändring.
§ 16 Upplösning
Ett beslut om Föreningsrådets upplösning ska fattas vid två på varandra följande
ombudsmöten med minst två månaders mellanrum, av vilka det ena skall vara ordinarie
årsmöte, samt med 2/3 majoritet.
Vid det andra mötet ska beslut fattas om disposition av Umeå Föreningsråds egendom och
eget kapital, vilket inte får fördelas till fysisk person.
Beslutet, med bestyrkta avskrifter av styrelsen och årsmötesprotokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse ska omedelbart delges medlemmarna, nationella organisationen Sveriges
Föreningar och kommunen.
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.

