SCIENCE CLUB
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SCIENCE CLUB | SKOLFÖRENING
Alla känner vi igen oss i känslan av att göra något man tycker är riktigt kul. Man känner
sig upprymd, glad och tiden rinner iväg. Man får ny energi, nya idéer och ork till att göra
alla de där sakerna man måste göra.
I Sverige är det lätt att gå med i en fotbollsklubb, börja spela på kulturskolan eller gå
en fotokurs. Men vad gör man om man som ung är intresserad av hållbarhetsfrågor,
naturvetenskap och teknik?
Starta en Science Club på skolan och skapa er egna mötesplats!

VAD ÄR EN SCIENCE CLUB?
En Science Club är en naturvetenskaplig förening på skolan. Klubben drivs av elever
med stöd av lärare och det finns inga betyg. En Science Club ska vara en mötesplats
och öppen för elever från olika klasser, årskurser och intressenivå.
För att skapa en hållbar och levande Science Club rekommenderar vi på Unga Forskare
att starta en förening och ansluta den till Unga Forskare. Visst innebär en förening en
del administrativa uppgifter men detta belönas med en rad förmåner och ekonomiskt
bidrag. Det är dessutom roligt att lära sig driva en förening, att få fatta egna beslut och
syssla med det som man verkligen är intresserade av. Ni väljer själva vilka aktiviteter
som ni vill göra!
Unga Forskare erbjuder stödmaterial för att komma igång och förslag på aktiviteter som
en Science Club kan ägna sig åt.

VARFÖR BLI MEDLEM I UNGA FORSKARE?
Unga Forskare är en ungdomsorganisation som idag består av mer än 40 föreningar och
syftar till att främja ungas intresse inom naturvetenskap, teknik och matematik. Anslutna föreningar har möjlighet att ingå i en intressant gemenskap med andra unga i
Sverige med samma intressen.
Förmåner
Vi på Unga Forskare vill underlätta för er att driva föreningen och utvecklas, därför har
vi olika förmåner ni kan ta del av:
§
§
§
§
§

Aktivitetsbank för Science Clubs
Ekonomiskt föreningsbidrag (för närvarande 45 kr per medlem samt 1500 kr per
förening)
Stöd och hjälp av Unga Forskares kansli i frågor att driva en förening
Mallar som underlättar föreningen administration
Möjlighet att söka Unga Forskares olika stipendier
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§
§
§
§
§
§
§

Möjlighet att delta i våra nationella verksamheter Utställningen och Sommarforskarskola
Låna Unga Forskares lägenhet i Stockholm kostnadsfritt för föreningsaktiviteter
Möjlighet att delta på våra nationella träffar Kongressen och Riksstämman kostnadsfritt
Möjlighet att påverka frågor på nationellt plan som rör naturvetenskap, teknik
och matematik
Prenumerera på tidningen Forskning och Framsteg för endast 249 kr/år (ordinarie pris 779 kr)
Nätbaserat medlems- och administrationssystem för er förening; genom systemet
kan ni bland annat skapa en enklare egen hemsida för er förening, ha medlemslistor och göra föreningens årsrapportering
Synas med er förening i nationella sammanhang genom Unga Forskares kanaler

HUR STARTAR MAN EN SCIENCE CLUB / SKOLFÖRENING?
Att starta en förening behöver inte vara svårt, det tar bara tre steg. Ta dock gärna hjälp
av en lärare som kan stötta er kring de administrativa frågorna eller hör av er till Unga
Forskare om ni undrar något.
1 Stadgar
Det viktigaste för en förening är dess stadgar, som är de regler som styr föreningen. För
att starta en förening är det första man behöver göra att sätta upp dessa regler.
Mall stadgar
http://www.ungaforskare.se/mallar
2 Uppstartsmöte
Stadgarna antas på uppstartsmötet vilket betyder att ni godkänner dem. På uppstartsmötet tar ni upp mötespunkter i en viss ordning, det vill säga ni följer en dagordning.
Ni utser också vem som ska vara med i föreningens styrelse. Förslagsvis väljer ni en elev
till ordförande och en lärare till kassör och firmatecknare.
Ni skriver anteckningar på mötet (protokoll) som sedan justeras, dvs skrivs under.
Mall protokoll uppstartsmöte (inkl. dagordning)
http://www.ungaforskare.se/mallar
3 Konstituerande styrelsemöte
Direkt efter uppstartsmötet har ni ett nytt möte som är det allra första styrelsemötet.
Mötet kallas för konstituerande styrelsemöte eftersom styrelsen konstituerar sig vilket
betyder att den startar.
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Mall protokoll konstituerande styrelsemöte (inkl. dagordning)
http://www.ungaforskare.se/mallar

Grattis! Nu har ni en egen förening!

HUR ANSLUTER MAN FÖRENINGEN TILL UNGA FORSKARE?
För att ansluta er Science Club till Unga Forskare behöver ni mejla oss följande dokument:
§
§
§

era stadgar
protokoll från konstituerande styrelsemötet (glöm inte att protokollet ska vara underskrivet och justerat)
checklista för att ansluta sig till Unga Forskare – den ska firmatecknarna skriva
under innan den skannas och mejlas till oss
Checklista
https://ungaforskare.se/wp-content/uploads/2018/05/checklista-for-att-ansluta-sig-till-unga-forskare.pdf

Vi kommer granska dokumenten och höra av oss om anslutningen.

KONTAKT
Unga Forskare
Mejla oss: medlemsstod@ungaforskare.se
http://www.ungaforskare.se/
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