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STADGAR  

 

YOUTH FOR UNDERSTANDING - SWEDEN 

 

§ 1 

 

Föreningens firma skall vara Youth For Understanding – Sweden. Föreningens ändamål är att 
främja ökad mellanfolklig förståelse genom organiserat utbyte av personer mellan Sverige 
och andra länder samt att verka för ökad kunskap om andra kulturer.  
 

Medlemskapet 

 

§ 2 

 

Medlemmar i Youth For Understanding – Sweden är de som anmält önskemål härom till 
styrelsen samt i förekommande fall erlagt medlemsavgift. Föreningen kan på förenings-
stämma besluta om att inrätta skilda medlemskategorier. 
 
§ 3 

 
Årsavgift utgår enligt föreningsstämmans beslut. Stämman kan besluta om skilda årsavgifter 
för olika medlemskategorier. 
 
§ 4 

 
Medlem kan uppsäga sig till utträde ur föreningen. Avgång ur föreningen sker när 
uppsägningen mottagits av styrelsens ordförande. 
 
§ 5  

 
Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen inte uppfyller sina skyldigheter mot 
föreningen, förfar bedrägligt mot föreningen eller på annat sätt företar handling som strider 
mot föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.  
 
Föreningsstämma 

 

§ 6 

 
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före april månads utgång.  
 
Extra stämma hålls då styrelsen eller minst en av revisorerna finner skäl därtill eller då minst 
1/10 av föreningens röstberättigade medlemmar begär det hos styrelsen med angivande av 
ärende, som önskas behandlat. 
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§ 7 

 

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen 
anmäla ärendet till styrelsen senast en månad före stämman. 
 
§ 8 
 
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma: 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Fråga om kallelse behörigen skett 
3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 
4. Val av sekreterare och två justeringsmän 
5. Styrelsens årsredovisning 
6. Revisorernas berättelse 
7. Fastställande av balansräkningen 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen 
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
11. Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden 
12. Val av revisorer(er) och revisorssuppleant(er) 
13. Fastställande av årsavgift  
14. Övriga ärenden 

 
På extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt punkt 1-4 ovan endast förekomma de 
ärenden för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman. 
 
§ 9 
 
Kallelsen till föreningsstämma skall ske senast fjorton dagar före stämman. Kallelsen skall 
anslås på anslagstavla på YFU:s kontor, införas på föreningens hemsida samt översändas till 
alla medlemmar som anmält sin adress till föreningen. Av kallelsen skall framgå var 
medlemmarna kan ta del av handlingar rörande på stämman förekommande ärenden. 
 
§ 10 
 
Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. 
 
Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Medlem 
får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombud får företräda endast en medlem. 
 
§ 11 
 
Omröstning vid föreningsstämma sker öppet om inte närvarande medlem påkallar sluten 
omröstning. Val avgörs vid lika röstetal genom lottning; i andra frågor gäller den mening som 
biträds av ordföranden. 
 
§ 12 
 
Styrelsen äger, under tid mellan ordinarie föreningsstämmor, besluta om och låta 
medlemmarna genomföra val genom poströstning. 
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Styrelse 

 

§ 13  

 
Styrelsen består av minst fem och högst elva ledamöter med minst en och högst tre 
suppleanter. 
 
Mandatperioden för styrelsens ledamöter och suppleanter skall vara tre år.  
 
För samtliga styrelseledamöter och suppleanter gäller att omval endast kan ske för en 
mandatperiod.  
 
§ 14 

 

Styrelsen konstituerar sig själv. 
 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser, två i förening samt 
av styrelsens ordförande. Styrelsen kan därutöver uppdra åt National Director att i särskild 
angelägenhet(er) teckna föreningens firma. 
 
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. 
 
Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela 
antalet styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta 
röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträtts av styrelsens ordförande, 
dock att giltigt beslut fordrar enhällighet när för beslutförhet minsta antal ledamöter är 
närvarande. 
 
För giltigheten i beslutet i enlighet med § 5 (uteslutande av medlem) fordras att det biträtts av 
¾ av de röstande. 
 
Vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträden får en representant från annan YFU-
organisation närvara och anteckna sin mening till protokollet.  
 
§ 15 

 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 
 
§ 16  

 
Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari – 31 december.  
 
Senast den 1 mars följande räkenskapsår skall styrelsen till revisorerna överlämna 
förvaltningsberättelse, balansräkning samt vinst- och förlusträkning. 
 
Revision 
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§ 17 

 
Revisorerna skall vara två med högst två suppleanter. En revisor skall vara godkänd eller 
auktoriserad. Revisorer och suppleant(er) utses av ordinarie föreningsstämma för tiden intill 
dess nästa ordinarie stämma hållits. Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revisionen är 
avslutad och revisionsberättelse avgiven senast den 1 april efter det räkenskapsår revisionen 
omfattar. 
 
 
Valnämnd 

 

§ 18 
 
Samtliga val inom föreningen, undantagandes val av ledamöter i valnämnden, skall beredas 
av valnämnden. 
 
Valnämnden skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. 
 
Mandatperioden skall vara två år. 
  
Stadgar 

 

§ 19 
 
För giltighet av beslut om ändring av föreningens stadgar fordras att beslutet fattas på två på 
varandra följande föreningsstämmor, varav en skall vara ordinarie föreningsstämma, och på 
den stämma som sist hålles biträdes av minst 2/3 av de röstande. 
 
§ 20 
 
Upplöses föreningen skall, sedan verksamheten lagligen avvecklats, behållna tillgångar 
tillfalla stiftelsen International Contingency and Development Fund (”ICDF”) etablerad 
genom beslut den 4 februari 1996 av Youth for Understanding – Sweden och andra YFU-
organisationer eller dess efterföljare. 
 


