Stadgar
Utrikespolitiska föreningen vid Umeå universitet
Efter behandling på valårsmöte 9 maj 2016
§1. Föreningens firma
1:1 Föreningens firma är Utrikespolitiska föreningen vid Umeå universitet och förkortas
UpF, alternativt UpF Umeå. Föreningens engelska namn är Umeå Association of
International Affairs och förkortas UAIA.
1:2. Föreningen är en ideell förening och har sitt säte i Umeå.
1:3 Föreningen är ansluten till Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS).
§2. Organisation
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet samt extra årsmöte. Övriga beslutande organ är
valårsmötet och styrelsemöten. Dess kontrollerande organ är revisorerna.
§3. Föreningens grundvalar och syften
Föreningen är politiskt och religiöst obunden och driver sin verksamhet utifrån övertygelsen om
alla människors lika värde. Jämställdhet är en central princip inom föreningen som är vägledande
vid val av föreläsare, styrelse och de ämnen som lyfts.
Föreningens syften är:
3:1. Att väcka debatt kring internationella och globala frågor genom att verka som ett
forum där sådana frågor kan behandlas.
3:2. Att sprida kunskap om andra länder, kulturer och religioner i syfte att öka förståelse,
samförstånd och respekt mellan människor och grupper från olika geografiska, politiska,

sociala och religiösa bakgrunder.

§4. Verksamhetsår
Verksamhetsåret löper från 1 juli till 30 juni.
§5. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av två styrelsemedlemmar i förening eller två av styrelsen utsedda
firmatecknare.
§6. Styrelsen
6: 1. Styrelsen är mellan årsmötena föreningens beslutande organ.
6:2. Styrelsen består av de på valårsmötet valda ledamöterna.
6:3. Styrelsen ska bestå av minst tre (3) fysiska personer, varav en ordförande, en kassör
samt en sekreterare.
6:4. Årsmötet kan även på styrelsens begäran välja suppleanter för hela eller delar av
styrelsen.
6:5. Styrelsen äger rätt att uppdra åt en utanför styrelsen stående medlem att handha ett
visst ärende eller grupp av ärenden för föreningens räkning.
6:6. Styrelsen är beslutför då minst hälften, dock minst tre (3), av samtliga valda
ledamöter, eller dess suppleanter, deltar i behörigen kallat möte.
6:7. Ordföranden skall på eget initiativ eller på begäran av minst en tredjedel av styrelsens
ledamöter kalla samtliga ledamöter till möte minst tre (3) dagar i förväg för att mötet skall
vara behörigen sammankallat.

6:8. Om styrelsen så önskar kan styrelsemöte hållas över telefon eller med Elektroniska
hjälpmedel.
6:9. Ett beslut som fattats enhälligt av samtliga ledamöter i styrelsen enhälligt är giltigt
trots att det har fattats på ett möte som inte kallats i enlighet med punkt 7.
6:10. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har styrelsens ordförande
utslagsröst.
6:11. Alla medlemmar har tillträde till styrelsens möten men endast styrelsens ledamöter
eller ledamots suppleant har rösträtt.
6:12. Styrelsen tillträder omedelbart efter verksamhets- eller räkenskapsårets början (1
juli) och avgår i samband verksamhets- eller räkenskapsårets slut (30 juni).
6:13. Misstroendeförklaring kan väckas mot styrelsen som helhet eller någon enskild
ledamot om årsmöte eller extra årsmöte så önskar. Misstroendeförklaringen skall anses
som antagen om den bifallits av en majoritet av de på mötet deltagande medlemmarna.
§7. Medlemmar

7:1. Medlem i föreningen kan envar bli som stöder föreningens grundvalar och syften,
såsom de definierats i dessa stadgar. Medlemskapet erhålles genom erläggandet av på
årsmötet fastställd medlemsavgift. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem.
7:2. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som på något sätt motarbetar föreningen i dess
arbete och syfte. Utesluten medlem måste diskuteras på kommande årsmöte och
uteslutningen skall då fastställas eller upphävas.
7:3. Medlem garanteras tillgång till föreningens dokumentation snarast möjligt efter
begäran.

7:4. Styrelsen äger rätt att till hedersledamöter utse personer som gjort något hedervärt för
föreningens fortlevnad. Styrelsen kan även utse hedersambassadörer som i sin
yrkesverksamma roll kan främja föreningens arbete. Både hedersledamöter och
hedersambassadörer utses på livstid.
§8. Ansvarsgrupper

8:1. Beslut om bildande av ny ansvarsgrupp tas på styrelsemöte. Ansvarsgrupp åsyftar
exempelvis bildandet av en kommitté eller projektgrupp.
8:2. Ansvarig för en ansvarsgrupp skall vara ledamot i styrelsen och skall för styrelsen
löpande redovisa gruppens arbete.
8:3. Ansvarsgruppernas ansvarsområden och målen för respektive ansvarsgrupps
verksamhet utarbetas av styrelsen. Ansvarsområden och målsättning för respektive
ansvarsgrupp ska finnas skriftligen tillgängligt.
8:4. Det åligger varje ansvarsgrupp att efterfölja styrelsens beslut.
8:5. Varje grupp får fritt utforma sin verksamhet så länge den inte strider mot vare sig
styrelsens beslut, dessa stadgar eller svensk lag.
§9 Revisorer
9:1. För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på valårsmöte en
eller två revisorer. På styrelsens begäran kan valårsmötet även utse suppleanter till
revisorerna.
9:2. Revisorerna ska inte sitta i styrelsen.
9:3. Revisorerna behöver inte vara medlemmar i föreningen.
9:4 Revisorerna har rätt att fortlöpande taga del av UpF:s räkenskaper, protokoll och övriga

handlingar.

§10. Valberedning
Valberedningen skall bestå av minst två (2) personer varav en (1) sammankallande.
Valberedningen skall så långt det är möjligt arbeta fram ett komplett förslag till ny styrelse samt
ny valberedning att presenteras på valårsmötet. Valberedningen är även ansvarig för att nominera
lämplig representant till förbundsstyrelsen i Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS).
Valberedningen skall eftersträva könsmässig balans.
§11. Årsmöte
11:1. Ordinarie årsmöte ska hållas innan den 30 september varje år. Styrelsen beslutar om
tid och plats.
11:2. För att anses behörigt utlyst kallas föreningens medlemmar senast fjorton (14) dagar
innan årsmötet.
11:3. Dagordningen skall medfölja kallelsen.
11:4. Till årsmöte har alla medlemmar i föreningen rätt att lämna motioner. Motioner till
årsmöte måste ha inkommit till styrelsen senast sju (7) helgfria dagar före årsmötet.
11:5. Inkomna motioner skall hållas tillgängliga för medlemmarna.
11:6. Röstberättigad är den som erlagt medlemsavgift senast fem (5) dagar före för mötet
utsett datum.
11:7. Övriga frågor behöver inte ha delgivits medlemsföreningar, ting, revisorer och
valberedning före årsmötet.
11:8. Övriga frågor kräver enhällighet för att bifallas av årsmötet.

11:9. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
a) Mötets öppnande
b) Fråga om mötets behöriga utlysande
c) Val av mötets ordförande
d) Val av mötets sekreterare
e) Val av två rösträknare tillika justerare
f) Justering av röstlängd
g) Fastställande av dagordning
h) Styrelsen presenterar verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret och
styrelsens ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
i) Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
j) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
k) Fastställande av medlemsavgift för verksamhets- och räkenskapsår.
l) Propositioner
m) Motioner
n) Övriga frågor
o) Mötets avslutande

§12. Valårsmöte
12:1. Valårsmöte ska hållas årligen under våren, dock senast före maj månads utgång. För
att anses behörigt utlyst, kallas föreningens medlemmar senast fjorton (14) dagar innan
datum för valårsmöte.
12:2. Vid valårsmöte ska följande behandlas och protokollföras
a) Mötets öppnande
b) Fråga om mötets behöriga utlysande
c) Val av mötets ordförande
d) Val av mötets sekreterare
e) Val av två rösträknare tillika justerare
f) Justering av röstlängd
g) Fastställande av dagordning
h) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets- och räkenskapsåret
i) Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår
j) Val av firmatecknare för nästkommande verksamhetsår
k) Val av revisor samt revisorssuppleant för nästkommande verksamhetsår
l) Val av valberedning för nästkommande verksamhetsår

m) Eventuella övriga personval för nästkommande verksamhetsår
n) Övriga frågor
§13. Extra årsmöte
13:1. Extra årsmöte skall utlysas av ordföranden om minst tre (3) styrelseledamöter, en
revisor eller en fjärdedel (1/4), men dock minst tio (10) av föreningens medlemmar, så
begär.
13:2. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar kallas minst fjorton (14) dagar i
förväg.
13:3. Extra årsmöte kan dock tidigast begäras minst trettio (30) dagar efter ordinarie
årsmöte eller tidigare extra årsmöte.
13:4. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
13:5. Extra årsmöte kan ej hållas under sommarmånaderna, juni-augusti.

§14. Röstetal vid årsmöte
14:1. Alla frågor som behandlas på årsmöte eller extra årsmöte samt valårsmöte avgörs
med enkel majoritet om inget annat står i stadgarna.
14:2. Nedlagda röster räknas ej.
14:3. Varje person med rösträtt har en (1) röst.
14:4. Vid personval skall sluten omröstning tillämpas.
14:5. Vid personval med två (2) kandidater och lika röstetal skall den kandidat som
nominerats av valberedningen erhålla posten som ny styrelseledamot. Om ingen av de två

kandidaterna nominerats av valberedningen avgör lotten vem som väljs in i styrelsen.
14:6. Vid personval med fler alternativ än två (2) kandidater skall omedelbart ytterligare
en valomgång hållas, om ingen kandidat fått majoritet av röstetalet. Efter varje sådan
valomgång skall den kandidat som erhållit minst antal angivna röster anses utslagen från
omröstningen.

§15. Stadgeändring
15:1. Dessa stadgar kan bara ändras genom behandling på två (2), på varandra följande,
stadgeenligt sammankallade, årsmöten eller extra årsmöten, vilka fattar exakt likalydande
beslut i frågan. Vid första behandlingen av ändringen eller tillägget kan det förkastas eller
förklaras vilande till nästa årsmöte eller extra årsmöte, medan den andra behandlingen
antingen kan förkasta eller anta ändringen eller tillägget.
15:2. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar (2/3) av antalet röster.
15:3. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till
årsmötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
15:4. Förslag om ändringar eller tillägg till dessa stadgar kan framställas av styrelsen eller
enskild medlem i föreningen. Förslag från medlemmarna måste alltid behandlas av
sittande styrelse innan den kan tas upp av årsmöte eller extra årsmöte, varvid samma
procedur gäller som för motioner under §11.
15:5. Förslag om ändringar eller tillägg till dessa stadgar skall ske i skriftlig form.
15:6. Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå i samband med årsmötet
gäller årsmötets tolkning, tills klargörande ändring införs.
15:7. Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå utanför årsmöte gäller
styrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.

§16. Upplösning
16:1. Föreningen upplöses om två (2) på varandra stadgeenligt sammankallade, årsmöten
eller extra årsmöten så beslutar.
16:2. För att en upplösning skall komma till stånd krävs att minst tre fjärdedelar (3/4) av
de påvartdera mötet närvarande medlemmarna röstar för förslaget.
16:3. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
16:4. Återstår efter slutgiltigt beslut om föreningens upplösande, och slutregleringen av
eventuella skulder och åtaganden, något av föreningens tillgångar skall den avgående
styrelsen tillse att dessa medel oavkortat skall fonderas under Umeå Universitet. Pengar ur
denna fond skall utgå som lån till förening som har allvarliga och långt gångna planer på
att i Umeå starta en verksamhet med liknande grundvalar och syften som denna förening.
Detta lån kan sedermera omvandlas till bidrag om föreningen visar sig få igång en
verksamhet i enlighet med dessa stadgars anda.

