Onsdag den 30 Maj 2018

CHECKLISTA FÖR ATT ANSLUTA SIG TILL
UNGA FORSKARE
Välkomna att ansluta er förening till Unga Forskare! Säkerställ att ni uppfyller kraven för att vara en del
av Unga Forskare som anges i punkterna nedan och låt sedan föreningens firmatecknare skriva under.
Scanna dokumentet och maila till medlemsstod@ungaforskare.org.

Vi intygar att vår förening:
ü

är ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden.

ü

är demokratisk.

ü

har en huvudsaklig verksamhet inom naturvetenskap, teknik eller matematik.

ü

har ett verksamhetsår som är 12 månader.

ü

är öppen och obunden, det vill säga har rätt att bestämma över egna stadgar.

ü

har rutin för att medlemmarna varje år aktivt tar ställning till sitt medlemskap. (Det kan
exempelvis vara genom att årlig medlemsavgift eller ett ifyllt formulär.)

ü

Minst 60 procent av föreningens medlemmar ska vara mellan 6-25 år för att föreningen ska
vara berättigad till bidrag.

ü

Minst tre medlemmar för att ansluta föreningen. Minst fem för att få del av föreningsbidrag.

ü

Kallelse till årsmöten går ut till alla medlemmar.

ü

Alla medlemmar har rösträtt på föreningens stämma.

ü

Att föreningen på sina årsmöten alltid tar upp: godkänna verksamhetsberättelse och
ekonomisk berättelse från förra året, revisorernas berättelse, ansvarsfrihet för avgående
styrelse, val av styrelse, revisor och valberedning. (Dessa punkter ska även framgå av
föreningens stadgar).

ü

Inte är medlem i ett annat förbund som får statsbidrag från mucf (Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor).

ü

har stadgar som inte strider mot Unga Forskares stadgar.

ü

följer uppsatta instruktioner och regler för årsrapportering. Det gäller bland annat uppgifter
om medlemmar för Unga Forskares statsbidragsansökan (Unga Forskare följer
personuppgiftslagen).

ü

har ett föreningskonto eller avser att ha efter denna ansökan.

ü

behandlar personuppgifter enligt GDPR, är ansvarig för att korrigera, radera och göra utdrag
på personuppgifter på begäran av medlem och i övrigt säkerställa att GDPR efterlevs.

ü

kontaktar Unga Forskare ifall ovanstående ändras.

Ort, datum och namnförtydliganden samt namnteckningar av föreningens samtliga firmatecknare.
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