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MEDLEMSBESTÄMMELSER
UNGA FORSKARE
Antaget av förbundsstyrelsen den 29/10–2019 på FS2019-4
Det här dokumentet reglerar de detaljfrågor som förbundsstyrelsen har tagit kring medlemskap och
medlemsbidrag i Unga Forskare.
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§1

Medlemskap

Medlemskap i förbundet ska erhållas av alla svenska juridiska personer som
1. Uppfyller kraven i förbundets stadgar
2. Uppfyller kansliets krav på formalia
3. Ansöker om medlemskap enligt kansliets instruktioner
Generalsekreterare beslutar om en förening uppfyller ovan nämnda krav. En avslagen ansökan ska
alltid motiveras.
Mom. 1. Avregistrering av förening
En förening avregistreras automatiskt då årsrapportering uteblivit två (2) år i rad. Föreningen har
därefter möjlighet att på nytt söka medlemskap i Unga Forskare.
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§2

Hedersmedlemskap

Hedersmedlemskap i Unga Forskare är en utmärkelse som delas ut av förbundsstyrelsen till personer
som har gjort framstående insatser för förbundets utveckling eller förbundets verksamhet.
Hedersmedlemskapet är en belöning som delas ut sparsamt och i efterhand för ett exceptionellt
utfört arbete. Tidigare utdelade hedersmedlemskap är vägledande vad gäller omfattningen på de
uppmärksammade insatserna.
Alla personer med anknytning till förbundet kan ge nomineringar till hedersmedlemskapet, och
Förbundsstyrelsen beslutar om utdelande utifrån inkomna motiveringar. Hela nominerings- och
beslutsförfarandet är konfidentiellt fram tills dess att utdelning har skett.
Hedersmedlemskapet är en symbolisk utmärkelse och är inte ett medlemskap i förbundet.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att föra en förteckning över utdelade hedersmedlemskap med
tillhörande motivering.
§3

Medlemsbidrag

Mom 1. Introduktion
Det ekonomiska föreningsbidraget till alla föreningar består av två delar; ett fast belopp i
verksamhetsbidrag, och ett medlemsbidrag baserat på antal föreningsmedlemmar.
Mom 2. Ansvar och befogenheter
Förbundsstyrelsen ansvarar för att bedöma avvikelser från denna policy.
Kansliet ansvarar för att denna policy efterlevs och godkänner utbetalningar av bidrag enligt denna
policy.
Mom 3. Nivåer för medlemsbidrag
Befintliga bidragsnivåer fastställdes på Riksstämmorna 2009, 2011, respektive 2015, och redovisas
nedan.
Mom 3.1. Verksamhetsbidrag
1 500 kr/förening och år.
Mom 3.2. Medlemsbidrag
För föreningars bidragsgrundande medlemmar ges 45 kr/medlem och år. Som bidragsgrundande
medlem avses till föreningen ansluten medlem i åldern 6-25 år.
Mom 4. Ordinarie utbetalning av bidrag till föreningar
Utbetalning av verksamhetsbidrag och medlemsbidrag sker efter godkänd årsrapportering för
aktuellt verksamhetsår samt godkänd medlemsrevision, till föreningar som:
1. Lämnat årsrapportering enligt kansliets instruktioner.
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2. Har fem eller fler bidragsgrundande medlemmar, samt att minst 60 % av föreningens medlemmar
är bidragsgrundande. Som bidragsgrundande medlem avses till föreningen ansluten medlem i åldern
6-25 år.
Mom 5. Hantering av ej uthämtat bidrag
Utbetalning av föreningsbidraget sker automatiskt i juni. I de fall då en förening inte har ett konto har
föreningen rätt att hämta ut sitt bidrag i 365 kalenderdagar från den dag den ordinarie utbetalningen
skulle ske. Därefter tillfaller bidraget förbundet.

§4

Riksstämma

Medlemmar och förtroendevalda i förbundet har rätt att närvara, yttra sig, och lägga yrkanden på
den årliga Riksstämman. Unga Forskares stadgar specificerar i vilken omfattning medlemsföreningar
får sända ombud. Nyanslutna föreningar, samt föreningar som ej årsrapporterat i tid får skicka ett (1)
ombud.

