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Utrikespolit iska  föreningen i Uppsa la  

Extra årsm öte april 2018 

 

1. Årsm ötets öppnande. 

Mötet öppnas av föreningens ordförande Niclas Hvalgren kl. 13.07. 

2. Val av m ötesordförande. 

Det extra årsmötet beslutar att välja Nils Norström till mötesordförande. 

Beslutet fattas kl. 13.07.  

3. Val av m ötessekreterare. 

Det extra årsmötet beslutar att välja Ulrika Lundin Glans till mötessekreterare. 

Beslutet fattas kl. 13.08.  

4. Val av protokolljusterare tillik a  rösträknare. 

Det extra årsmötet beslutar att välja Hanne Enoksson och Hannes Brolén till 

protokolljusterare tillika rösträknare. Beslutet fattas kl. 13.09.  

5. Fråga  om  årsm ötets stadgeenliga  utlysande. 

Kallelsen till det extra årsmötet skickades ut söndagen den 18:e mars, i enlighet 

med stadgarna. Det extra årsmötet beslutar att godkänna årsmötets stadgeenliga 

utlysande. Beslutet fattas kl. 13.10.  

6. Justering av röstlängd. 

Det extra årsmötet fastställer röstlängden till nio. Beslutet fattas kl. 13.10.  
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7. Faststä llande av dagordning. 

Det extra årsmötet beslutar att godkänna dagordningen. Beslutet fattas kl. 13.10.  

8. Revidering av §  1 -  föreningens engelska  nam n 

Det extra årsmötet beslutar att godkänna revideringen. Beslutet fattas kl. 13.15.  

9. Revidering av §  1 -  ensk ild firm ateckning 

Det extra årsmötet beslutar att godkänna revideringen. Beslutet fattas kl. 13.19. 

10. Revidering av §  3.3, §  5.6, §  5.2 sam t §  7.2 -  stavning och struktur 

Det extra årsmötet beslutar att godkänna revideringen. Beslutet fattas kl. 13.21.  

11. Tillägg av ny paragra f -  §  4.4, om  byte av föreningens logotyp  

Det extra årsmötet beslutar att godkänna tillägget. Beslutet fattas kl. 13.26.  

12. Övriga  frågor. 

Inga övriga frågor anmäls.  

13. Mötets avslutande.  

Norström förklarar det extra årsmötet avslutat kl. 13.27.  
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Motion: Revidering av § 1 - föreningens engelska namn 

Bakgrund: Styrelsen har under verksamhetsåret, som en del av en större 

översyn av föreningens framställning på sociala medier och i marknadsföring, haft 

för avsikt att ändra föreningens engelska namn från ‘The Uppsala Association of 

International Affairs’ till ‘The Uppsala Association of Foreign Affairs’. Förutom 

själva ändringen International - Foreign så föreslår styrelsen att formuleringen om 

‘föreningens engelska firma’ bör ändras till ‘föreningens engelska namn’. Styrelsen 

anser att ‘firma’ kan uppfattas som av tydligare juridisk vikt än ‘namn’, och då 

föreningens huvudspråk är svenska och föreningen uppträder i register och andra 

kontakter med sitt svenska namn, kan förvirring uppstå kring det juridiska 

innebörden av föreningens ‘engelska firma’. En ändring till ‘namn’ innebär ett 

förtydligande av att föreningen i juridiska sammanhang ej uppträder på engelska. 

Styrelsen söker även att stryka den officiella engelska förkortningen ‘UAIA’ ur 

stadgarna, dels av rent estetiska skäl, men framför allt då den aldrig använts och 

saknar igenkännande ens hos styrelseledamöter. Då föreningen refereras till som 

‘UF Uppsala’ även av engelsktalande ses en egen förkortning som överflödig. 

 

Ändringarna är grönmarkerade. 

 

Yrkande: 

 

 Kan årsmötet besluta 

 

 att göra följande ändringar till §1 i stadgarna: 

 

“§1. Föreningens firma är Utrikespolitiska föreningen i Uppsala (förkortas UF Uppsala), 

och dess säte är Uppsala. Dess engelska namn (tidigare “firma”) är Uppsala Association of 

Foreign (tidigare “International”) Affairs (tidigare även “förkortas UAIA”). Firman tecknas av 

föreningens ordförande, vice ordförande och kassör, eller av dem som styrelsen därtill 

utsett.” 
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Motion: Revidering av § 1 - enskild firmateckning 

Bakgrund: I nuläget tecknas firman av ordförande, vice och kassör tillsammans, 

om inte annat bestäms. Det kan orsaka svårigheter, då minst två av ovan nämnda 

måste vara närvarande då underskrift eller liknande av firmatecknare krävs. 

Genom att klargöra att firman ska tecknas enskilt, kan sådana svårigheter i 

framtiden undvikas. 

 

Ändringarna är blåmarkerade.  

 

Yrkande: 

 

 Kan årsmötet besluta 

 

 att göra följande ändringar till §1 i stadgarna: 

 

“§1 Föreningens firma är Utrikespolitiska föreningen i Uppsala (förkortas UF Uppsala), 

och dess säte är Uppsala. Dess engelska firma är Uppsala Association of International 

Affairs (förkortas UAIA). Firman tecknas enskilt (tidigare endast “av”) av föreningens 

ordförande, vice ordförande och kassör, eller av dem som styrelsen därtill utsett.” 

 

Motion: Revidering av § 3.3, § 5.6, § 6.2 samt § 7.2 - stavning och 

struktur 

Bakgrund: Stavfel bör förstås inte finnas i föreningens stadgar, vilket måste 

revideras. Kolon adderas även innan punktlistor. 

 

Ändringar är gulmarkerade. 

 

Yrkande: 

 

 Kan årsmötet besluta 

 

 att göra följande ändringar till §3.3, §5.6, §6.2 och §7.2 i stadgarna: 
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“§ 3.3 Styrelseledamot eller ämbetsperson som bryter mot föreningens 

stadgar, motarbetar föreningens syften, upprepat stör verksamheten eller på annat sätt 

missköter sitt uppdrag kan entledigas av styrelsen med tre fjärdedelars (3/4) majoritet, 

avrundat uppåt. Gäller entledigandet en styrelseledamot äger denna ej rätt att (tidigare 

“at”) rösta. Vid entledigandet av en styrelseledamot ska revisorn meddelas om detta. “ 

 

samt  

 

“§ 5.6 Vid årsmöte skall följande behandlas och protokollföras: (tidigare utan “:”)” 

 

samt  

 

“§ 6.2 Vid extra årsmöte ska följande behandlas och protokollföras: (tidigare utan “:”)” 

 

samt  

 

“§ 7.2 Vid valårsmöte ska följande behandlas och protokollföras: (tidigare utan “:”)” 

 

 

Motion: Tillägg av ny punkt - § 4.4, om byte av föreningens logotyp 

 

Bakgrund: Föreningens logotyp är dess viktigaste symbol, och styrelsen anser att 

den ej bör ändras utan föreningens högsta beslutande organs medgivande. Denna 

nya paragraf avser därför att förändring av logotyp ska kräva ett årsmötesbeslut. 

 

Ändringar är rödmarkerade. 

 

Yrkande: 

 

 Kan årsmötet besluta 

 

 att göra följande tillägg i form av en ny punkt: 

 

 “§ 4.4 Beslut om ändring av föreningens logotyp tas av årsmötet. (ny paragraf)” 
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Samtliga ändringsförslag och deras plats i stadgarna kan ses på de 

följande sidorna.  
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STADGAR 

 

Stadgar för Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 

– Så som de antogs vid årsmötet den XXXXXXX. 

 

§  1 F irm a 

 

Föreningens firma är Utrikespolitiska föreningen i Uppsala (förkortas UF Uppsala), och 

dess säte är Uppsala. Dess engelska namn (tidigare “firma”) är Uppsala Association of 

Foreign (tidigare “International”) Affairs (tidigare även “förkortas UAIA”). Firman tecknas 

enskilt (tidigare endast “av”) av föreningens ordförande, vice ordförande och kassör, eller 

av dem som styrelsen därtill utsett. 

 

§  2 Verksam hetens grund och sy fte  

 

§ 2.1 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Den stödjer sig på Förenta 

Nationernas allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europarådets 

konvention om de mänskliga rättigheterna. 

 

§ 2.2 Föreningens syfte är att sprida kunskap om, och väcka debatt kring, utrikespolitiska, 

internationella och globala frågor. Detta för att öka möjligheterna för ömsesidig förståelse 

och respekt. 

 

§ 2.3 Föreningen skall sträva efter att sprida kunskap om Förenta Nationerna. 

 

§ 2.4 Föreningen skall i sin verksamhet eftersträva jämställdhet och mångfald. 

 

§  3 Medlemskap 

 

§ 3.1 Medlem i föreningen kan envar bli som stödjer föreningens stadgar. Medlemskap 

erhålles genom erläggande av fastställd medlemsavgift. 

 

§ 3.2 Medlem som uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar, motarbetar föreningens 

syften eller upprepat stör verksamheten kan uteslutas av styrelsen med tre fjärdedelars 

(3/4) majoritet, avrundat uppåt. Gäller uteslutningen en styrelseledamot äger denna ej 

rätt att rösta. 



 

 

 

den 8:e april 2018 

 

 

 

Utrikespolitiska  

föreningen i Uppsala 

BOX 513 

Kyrkogårdsgatan 10 

751 20 Uppsala 

Org. Nr. 817603-5221  

ufuppsala.se 

info@ufuppsala.se 

 

 

 

§ 3.3 Styrelseledamot eller ämbetsperson som bryter mot föreningens stadgar, 

motarbetar föreningens syften, upprepat stör verksamheten eller på annat sätt missköter 

sitt uppdrag kan entledigas av styrelsen med tre fjärdedelars (3/4) majoritet, avrundat 

uppåt. Gäller entledigandet en styrelseledamot äger denna ej rätt att (tidigare “at”) rösta. 

Vid entledigandet av en styrelseledamot ska revisorn meddelas om detta.  

 

§ 3.4 Medlem eller annan som stör föreningens verksamhet eller evenemang kan avvisas 

från evenemang av styrelseledamöter.  

 

§ 3.5 Medlem som önskar att utträda ur föreningen ska skriftligen meddela detta till 

styrelsen.  

 

§  4 Organisation 

 

§ 4.1 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Övriga beslutande organ är extra 

årsmöte, valårsmöte samt mellan årsmötena, styrelsen. Föreningens kontrollerande organ 

är revisorerna. 

 

§ 4.2 Beslut tas, om inte annat stadgas, genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har 

föreningens ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten skall skilja. Personval 

skall ske med sluten omröstning om någon röstberättigad deltagare så begär. 

 

§ 4.3 Föreningens verksamhetsår samt räkenskapsår omfattar tiden mellan den 1 juli och 

den 30 juni. 

 

§ 4.4 Beslut om ändring av föreningens logotyp tas av årsmötet. (ny paragraf) 

 

§  5 Årsm öte 

 

§ 5.1 Årsmöte skall hållas årligen under september eller oktober månad. 

 

§ 5.2 Kallelse till årsmöte skall tillställas samtliga medlemmar senast 21 dagar före utsatt 

datum. 

 

§ 5.3 Medlem som önskar motionera om något skall senast 14 dagar före utsatt 

årsmötesdatum, tillsända styrelsen sin motion. 
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§ 5.4 Närvarorätt och rösträtt har medlem som erlagt medlemsavgift senast 21 dagar före 

för årsmöte utsatt datum. För att ha rösträtt vid årsmöte skall medlemmen vara fysiskt 

närvarande vid röstningstillfället. I fråga som rör ansvarsfrihet och förtroende för 

styrelsen, äger denna ej rösträtt. För icke-medlemmar kan närvarorätt beviljas av 

årsmötet. 

 

§ 5.5 Verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse samt i stadgeenlig tid inkomna 

motioner ska vara medlemmarna tillhanda senast 7 dagar före utsatt årsmötesdatum.  

 

§ 5.6 Vid årsmöte skall följande behandlas och protokollföras: (tidigare utan “:”) 

 

1. Årsmötets öppnande. 

2. Val av mötesordförande. 

3. Val av mötessekreterare. 

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare. 

5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 

6. Justering av röstlängd. 

7. Fastställande av dagordning. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret och styrelsens 

ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 

9. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets/räkenskapsåret. 

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

11. Behandling av styrelsens förslag och i stadgeenlig tid inkomna motioner. 

12. Övriga frågor. 

 

§  6 Extra årsm öte 

 

§ 6.1 Extra årsmöte skall utlysas då en fjärdedel (1/4) dock minst tre av 

styrelseledamöterna, revisor eller om en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar, så 

begär, dock minst 21 dagar efter ordinarie årsmöte. 

 

§ 6.2 Vid extra årsmöte ska följande behandlas och protokollföras: (tidigare utan “:”) 

 

1. Extra årsmötets öppnande. 

2. Val av mötesordförande. 

3. Val av mötessekreterare. 
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4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare. 

5. Fråga om det extra årsmötets stadgeenliga utlysande. 

6. Justering av röstlängd. 

7. Fastställande av dagordning. 

8. Behandling av styrelsens förslag och i stadgeenlig tid inkomna motioner. 

9. Övriga frågor 

 

§ 6.3 I övrigt gäller detsamma som stadgas i §§ 5.2-5.4, samt de villkor i §5.5 som kan vara 

aktuella. 

 

 

 

§  7 Valårsm öte 

 

§ 7.1 Valårsmöte ska hållas årligen under våren, dock senast före maj månads utgång. 

 

§ 7.2 Vid valårsmöte ska följande behandlas och protokollföras: (tidigare utan “:”) 

 

1. Valårsmötets öppnande. 

2. Val av mötesordförande. 

3. Val av mötessekreterare. 

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare. 

5. Fråga om valårsmötets stadgeenliga utlysande. 

6. Justering av röstlängd. 

7. Fastställande av dagordning. 

8. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår. 

9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret 

10. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår. 

11. Val av övriga styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår. 

12. Val av revisor samt revisorssuppleant för nästkommande verksamhetsår. 

13. Val av valberedning för nästkommande verksamhetsår. 

14. Eventuella övriga personval för nästkommande verksamhetsår. 

15. Övriga frågor. 

 

§ 7.3 Valbar till styrelsepost eller annat förtroendeuppdrag inom föreningen är den som 

är medlem i föreningen enligt § 3.1. Kravet på medlemskap gäller dock inte för revisor 

och revisorssuppleant. 
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§ 7.4 Förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret ska vara medlemmarna tillhanda senast 7 dagar före utsatt 

valårsmötesdatum. 

 

§ 7.5 I övrigt gäller detsamma som stadgas i §§ 5.2 och 5.4. 

 

§  8 Styrelsen 

 

§ 8.1 Styrelsen består av de på valårsmötet valda ledamöterna, dock minst fem personer 

varav en ordförande, en vice ordförande samt en kassör. 

 

§ 8.2 Styrelsen ska ha protokollförda sammanträden minst en gång i månaden under 

terminstid. Styrelsen är beslutför då minst hälften, dock minst tre av samtliga valda 

ledamöter deltar i sammanträde, vartill tjänstgörande ordförande kallat samtliga 

ledamöter minst 7 dagar i förväg. Styrelsens protokoll är offentliga och skall anslås på 

lämplig plats. 

 

§ 8.3 Styrelsen kan uppdra åt medlem i föreningen att handha visst ärende eller grupp av 

ärenden. 

 

§ 8.4 Styrelsen äger rätt att tillsätta vakanta poster i styrelsen. Vid dessa tillfällen skall 

styrelsen i samråd med valberedningen utlysa den aktuella posten. Valberedningen äger 

rätt att föreslå kandidater till vakanta poster. Av styrelse tillsatt ledamot åtar sig att 

utföra ordinarie ledamots uppgifter, men äger ej rösträtt vid styrelsesammanträden. 

 

§ 8.5 Styrelseledamot som önskar att avsluta sitt uppdrag i förtid ska skriftligen meddela 

sin avgång till ordförande. Gäller detta ordföranden själv ska styrelsen samt revisorn 

skriftligen meddelas. 

 

§ 8.6 I händelse av att posten som ordförande blir vakant, tillträder vice ordföranden som 

ordförande. 

 

§  9 Äm betspersoner 

 

§ 9.1 Styrelsen kan vid behov tillsätta medlemmar i föreningen som förtroendevalda i 

form av ämbetspersoner för att ansvara för visst ärende eller grupp av ärenden. 
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§ 9.2 Ämbetspersoner tillsätts till slutet på innevarande styrelses 

mandatperiod, om inte annat beslutats. 

 

§ 9.3 Ämbetsperson som önskar att avsluta sitt uppdrag i förtid ska skriftligen meddela 

sin avgång till ordförande. 

 

§ 9.4 Styrelsen kan besluta att entlediga ämbetsperson i förtid om behovet för posten har 

minskat eller ändrat art. I detta gäller samma röstningsförfarande enligt § 3.3. 

 

§  10 Valberedning  

 

§ 10.1 Valberedningen väljs av valårsmötet. Valberedningen skall bestå av minst två 

ledamöter, varav en är sammankallande och har utslagsröst i valberedningsprocessen. I 

detta val får ej den tillträdande styrelsens ledamöter kandidera. 

 

§ 10.2 Valberedningen skall till valårsmötet föreslå medlemmar till styrelsen, revisor och 

revisorssuppleant, nästkommande valberedning samt bereda eventuella övriga personval. 

 

§ 10.3 Valberedningen skall även vara styrelsen behjälplig med att bereda eventuella 

fyllnadsval under verksamhetsåret, jämlikt § 8.4. 

 

§ 10.4 I händelse av vakans i föreningens valberedning äger styrelsen rätt att tillsätta dessa 

poster. I de fall det är möjligt ska detta göras i samråd med den kvarvarande 

valberedningen som även äger rätt att föreslå kandidater. 

 

§  11 Revision 

 

§ 11.1 Revisor och revisorssuppleant väljs av valårsmötet. I detta val får ej den tillträdande 

eller den avgående styrelsens ledamöter kandidera. Revisorerna får ej inneha annat 

förtroendeuppdrag inom föreningen under det verksamhetsår för vilket de är valda. 

 

§ 11.2 Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, 

mötesprotokoll och övriga handlingar. 

 

§ 11.3 Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaperna för det senaste 

verksamhets- och räkenskapsåret samt författa en revisionsberättelse som överlämnas till 

styrelsen senast 7 dagar före årsmötet. 
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§  12 Ändring av stadgar 

 

För ändring av dessa stadgar fordras två likalydande beslut av två på varandra följande årsmöten 

med minst 30 dagars mellanrum. Minst en av dessa skall vara ordinarie årsmöte. Stadgeändringar 

kan ej göras på valårsmöten. Besluten måste bifallas av minst tre fjärdedelar (3/4) av 

årsmötesdeltagarna. 

 

§  13 Upplösning av föreningen 

 

§ 13.1 Förslag till upplösning skall tillsändas medlemmarna i samband med kallelse till 

årsmöte eller extra årsmöte. 

 

§ 13.2 Föreningen upplöses genom likalydande beslut av två på varandra följande 

årsmöten med minst 30 dagars mellanrum, såvida inte minst fem medlemmar önskar 

fortsätta föreningens verksamhet. Minst en av dessa skall vara ordinarie årsmöte. Beslutet 

att upplösa föreningen måste bifallas av tre fjärdedelar (3/4) av årsmötesdeltagarna. 

 

§ 13.3 Återstår vid slutgiltigt beslut om upplösning något av föreningens tillgångar, sedan 

slutreglering av alla skulder skett, skall dessa medel förvaltas av Utrikespolitiska förbundet 

Sverige, i enlighet med § 9, mom 4. i förbundets stadgar. 

 

Dessa stadgar upphäver stadgarna av 18 september 2010. 

 

 

  

 


