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Rättigheter  och skyldigheter 

● Ansvarar för den löpande 
verksamheten. 
● Har det övergripande 
ansvaret för utresande-, 
inresande och värdfamiljspro-
grammen. 
● Rätt att teckna YFU´s firma 
med ledamot samt i vissa fall 
på egen hand.  

● Rättigheter och skyldigheter 
enligt arbetsbeskrivning. 

● Rätt att ta del av all 
föreningens ekonomiska 
dokumentation. 
●Skyldig att ekonomiskt 

● Rättigheter följer samman-
sättningen av AU vid varje 
enskilt tillfälle. 

● Rätt att fatta beslut om 
övergripande frågor såsom 
verksamhetens inriktning.  
● Rätt att genomföra 
stadgeändringar. 
● Skyldighet att välja till 
förtroendeposter samt bereda 
val till valnämnd. 

● Rättigheter och skyldigheter 
enligt policys, särskilda över-
enskommelser och uppdrags-
beskrivningar.

● Leder styrelsemöten. 
● Rätt att enskilt teckna 
föreningens firma.

● Skyldighet att förbereda 
Årsmötets val av ledamöter 
till förtroendeposter utan 

● Juridiskt ansvarig för YFU´s 
verksamhet. Skulle tex. 
svara för YFU vid stämning i 
domstol.
● Rätt och ansvar att driva 
verksamheten och fatta större 
beslut rörande densamma.    

Organisationsstruktur

● Rätt att ersätta ordinarie 
ledamot i Styrelsen då denne 
har förhinder att utföra sina 
funktioner. 
● Allmän rätt att informera 
sig internt om verksamheten. 

● Rätt att vid styrelsemöten 
yttra sig, rösta, avstå från att 
rösta, reservera sig.  
● Rätt att lägga förslag på 
styrelsemöten. 

● Skyldighet att rapportera 
till styrelse och styrelsele-
damoter. 
● Personalansvar gentemot 
anställda inom YFU genom 
delegation. 

● Rätt att delta, yttra sig vid 
styrelsemöten.  
● Rätt att lägga förslag vid 
styrelsemöten. 
● Ej rätt att underteckna 
Årsredovisningen. 

● Rätt att representera 
föreningen externt. 
● Allmän rätt att informera 
sig internt om verksam-
heten. 

● Undertecknar Årsredo-
visningen. 
● Rätt att fatta beslut 
rörande personalfrågor för 
National Director. 
● Rätt att teckna förenin-
gens firma med som minst 
två ledamöter i förening. 

granska verksamheten. 
● Skyldig att avlägga 
revisionsberättelse till 
Årsmötet. 

påtryckningar från andra 
föreningsorgan.  

● Rätt att bevilja eller ej 
bevilja styrelsen ansvars-
frihet för föregående års 
verksamhet. Skyldighet att 
fatta beslut.
● Skyldig att tillse att 
föreningens verksamhet 
fortbestår. 

Medlemmar
● Rätt att motionera till 
årsmötet. 
● Rätt att rösta på årsmötet.

● Valbar till förtroendepost.
● Skyldig att betala 
medlemsavgiften.

● Rättigheter och sky-
ldigheter i övrigt som 
styrelseledamot. 

1) Årsmötets och Föreningens arbete i stort regleras närmare i Föreningens Stadgar. 
2) Styrelsens arbete regleras närmare i Styrelsens Arbetsordning. 

2) 

1) 

● Utför uppgifter som 
åläggs av Styrelsen. 


