VÄLKOMMEN TILL RIKSSTÄMMAN OCH
KONGRESSEN!
Härmed kallas din förening till Unga Forskares Riksstämma och
Kongress 2018
Ta chansen att påverka Unga Forskares framtid, träffa andra
medlemmar från olika föreningar och ha en superrolig helg
tillsammans med oss!
Vi bjuder ombuden på resa, mat, spännande föreläsningar,
aktivitet och boende.

Riksstämman öppnar - kvällen, fredag 16 november
Ordförande Linnea Suomenniemi hälsar välkommen och öppnar officiellt 2017 års riksstämma. Vi går igenom hur en
riksstämma fungerar så att alla känner sig bekväma i sin roll som ombud.
Plats: Lilla hörsalen, byggnad 5, Polhemskolan, Trollebergsvägen 41, Lund. https://www.lund.se/polhemskolan/omskolan/lokaler/

Påverkanstorg– ca kl 9.00-11.30, lördag 17 november
… är ett tillfälle för våra medlemmar att tillgodogöra sig information om andra medlemsföreningar, Unga Forskares
verksamhet och förbereda sig inför Riksstämman via ett påverkanstorg där kommande motioner och propositioner kan
stötas och blötas. Om din förening vill ha en egen monter om just er förening och dess verksamhet maila Maria,
maria.osterlund@ungaforskare.se senast 16 oktober.
Plats: Lilla hörsalen, byggnad 5, Polhemskolan, Trollebergsvägen 41, Lund. https://www.lund.se/polhemskolan/omskolan/lokaler/

Kongressen – ca kl 13-17, lördag 17 november
… är ett tillfälle för våra medlemmar att ta del av spännande föreläsningar på områden som Unga Forskare fokuserar lite
extra på under just detta år. I år är ämnet inkludering och likabehandling. Tack vare ett samarbete med Teknologkåren
vid LTH har vi kunnat få till ett riktigt bra program. Läs mer om kongressen!
Plats: Kårhusaulan, Sölvegatan 22A, Lund

Trekamp och middag -ca kl 18.30-22.00, lördag 17 november
… är årets aktivitet och lördagens middag där du som ombud har en chans att lära känna varandra och andra föreningar.
Vi kommer att börja med en trekamp på O’Learys och sedan avnjuta en tvårätters middag tillsammans.
Plats: O’Learys, Klostergatan 14B, Lund 8. Eftersom Unga Forskares verksamhet alltid är alkoholfri gäller detta samtliga
deltagare även denna kväll.

Riksstämman – ca kl 09-15, söndag 18 oktober
… är Unga Forskares årsmöte och högsta beslutande organ. Där har ni chans att påverka vår verksamhet. Det är därför
viktigt att du som är kontaktperson/styrelseledamot informerar föreningen och uppmanar den att välja ombud som
föreningen skickar till Riksstämman.
Under Riksstämman kommer även utmärkelser att delas ut till Årets förening och en medlem som har gjort det lilla extra
för förbundets verksamhet. Nu behöver vi din hjälp att hitta dessa fenomenala pristagare! Nominera din favoritförening,
kompis eller helt enkelt dig själv med namn samt en kort beskrivning av vad som utmärker just denna person eller
förening innan den 1 november
Plats: Lilla hörsalen, byggnad 5, Polhemskolan, Trollebergsvägen 41, Lund. https://www.lund.se/polhemskolan/omskolan/lokaler/

Rösträtt och ombud på Riksstämman
Det är föreningarna som har rösträtt på Riksstämman. Hur många röster föreningen har beror på antalet medlemmar
som föreningen rapporterade in vid årsrapporteringen för 2017:
1 ombud för 1-25 medlemmar
2 ombud för 26-75 medlemmar
3 ombud för 76-125 medlemmar
4 ombud för 126-175 medlemmar
5 ombud för 176 medlemmar och därutöver
Föreningar som anslutits till förbundet mellan 1 januari och 31 augusti 2018 får sända enbart ett (1) ombud. Endast
ombud är röstberättigade och varje ombud har en (1) röst. Du kan bara vara ombud för en förening, även om du är
medlem i flera. Att rösta genom fullmakt är inte tillåtet. Det är föreningens åsikter som ska framföras genom det eller de
ombud som utses av föreningen. Som ombud ska du kunna visa upp ett skriftligt beslut om att du utsetts av föreningen.
Det är viktigt att föreningen diskuterar handlingarna och beslutar sig om vilka åsikter ombuden/ombudet ska framföra på
riksstämman. Självklart får fler personer än ombuden delta på Riksstämman. Alla medlemmar och förtroendevalda är
välkomna att närvara, yttra sig och lägga yrkanden!

Förslag från styrelsen på stadgeändringar i § 3.2, § 4.6.2 R, § 5.8 kommer att läggas. Läs den fullständiga propositionen
gällande stadgeändringarna.

Motioner, yrkanden och propositioner
Alla medlemmar och föreningar har rätt att lämna motioner, d.v.s. förslag till beslut. Skicka in motioner senast 5 oktober
till maria.osterlund@ungaforskare.org. Förslag från förbundsstyrelsen kallas propositioner. Yrkanden (förslag till
ändringar eller tillägg till motioner och propositioner) kan du lämna in när du vill, senast på plats under Riksstämman. Läs
mer om hur du skriver motioner och yrkanden på vår hemsida.

Anmälan och praktisk info
Vi bokar och står för resor, kost och boende för samtliga ombud. Enligt 2015 års klimatsmarta Riksstämmobeslut är all
mat vegetarisk. Ankomst till helgen sker på fredag kväll då Riksstämman invigs. Vi avslutar på söndag eftermiddag.
Schema skickas ut till anmälda. Vill du sova någon annanstans går det bra men du står då själv för bokning och kostnad för
detta. Observera att om du dyker upp till helgen utan att vara föranmäld får du inte ta del av boendet eller kosten,
även om du är ombud.
Anmälan för ombud och deltagare under 16 år görs av målsman.

Anmäl dig senast 16 oktober
Anmälningsformuläret hittar du här.

Boende
I år har vi bokat Winstrup hostel för våra ombud. Det finns sängar och sängkläder, men packa hänglås, handduk,
tandborste och liknande.

Frågor?
Hör av dig till Maria via maria.osterlund@ungaforskare.se eller 073 600 77 13

