
   
 

  

VÄLKOMMEN TILL RIKSSTÄMMAN OCH 
KONGRESSEN! 
 

Härmed kallas din förening till Unga Forskares Riksstämma och Kongress 
2020, som i år blir digital!  

Ta chansen att påverka Unga Forskares framtid, träffa andra medlemmar 
från olika föreningar och ha en superrolig helg tillsammans med oss! 

I år sker allting via länk och vi bjuder ombuden på en spännande digital 
föreläsning, aktiviteter och möten. 

 
  



   
 

  

Riksstämman öppnar – kl 8.30 lördag 7 november 
Ordförande Max Vinger hälsar välkommen och öppnar officiellt 2020 års riksstämma. Vi går igenom hur en 
riksstämma fungerar så att alla känner sig bekväma i sin roll som ombud. 
Plats: digitalt, framför din dator 
 

Påverkanstorg – ca kl 9.30-12.00, lördag 7 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. 
Plats: digitalt, framför din dator 
 

Lunchpaus – kl 12-13 lördag 7 november 
…en timmes paus i programmet med möjlighet att äta lunch och ta rast.  

 
Kongressen – ca kl 13-16.30 lördag 7 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. Under tider med Corona har många föreningar upplevt det svårare 
med medlemsrekrytering och årets föreläsning handlar därför om just detta. Charlotte Ovesson från bokförlaget 
Trimbai håller en digital interaktiv föreläsning/ workshop som tar ett helhetsgrepp om inkluderande, systematisk 
medlemsrekrytering. Alla anmälda föreningar får boken Inkluflera på posten.  
Plats: digitalt, framför din dator 
 

Gemensam avslutning för dagen – ca kl 16.30 lördag 7 november 
… och passen knyts ihop med en avslutning.  
Plats: digitalt, framför din dator 

 
Riksstämman – ca kl 09-15, söndag 8 november 
… 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. 
Plats: digitalt, framför din dator 
 

Utmärkelser och tacktal – ca kl 15-15.30, söndag 8 november 
… avslutar årets Riksstämma och kongress.  
Plats: digitalt, framför din dator 
 
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 2019: 
 
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 2020 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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaRAgkMMnpGwW3meMRmON0XksWD3Turz0EaVm5jHyqnDvuOA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaRAgkMMnpGwW3meMRmON0XksWD3Turz0EaVm5jHyqnDvuOA/viewform


   
 

  

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! 
 
 

Motioner, yrkanden och propositioner 
Alla medlemmar och föreningar har rätt att lämna motioner, d.v.s. förslag till beslut. Skicka in motioner senast 
25 september till paula.langoe@ungaforskare.se. 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. 
 
Ärenden med stadgeändringar  
Förbundsstyrelsen har för avsikt att med en proposition föreslå stadgeändringar för att förtydliga och uppdatera 
vissa specifika paragrafer i stadgarna. Syftet är för att de bättre ska stämma överens med hur vi anser att vi bör 
jobba inom Unga Forskare. Detta berör specifikt § 2.2, § 4.6.2.S, § 4.9, § 5.2, § 7.1 och § 7.2.2. 

 
Anmälan och praktisk info 
Vi återkommer med länk till alla anmälda för digitalt deltagande. Vi startar på lördag morgon och avslutar på 
söndag eftermiddag. Schema skickas ut till anmälda. Anmälan för ombud och deltagare under 16 år görs av 
målsman. 
 
Anmäl dig senast 7 oktober 
Anmälningsformuläret hittar du här. 

 
Frågor? 
Hör av dig till Paula via paula.langoe@ungaforskare.se eller 073 853 47 47 
 

https://www.ungaforskare.se/riksstamman/
https://forms.gle/J9bHA9y6A4mSEu3k9
https://forms.gle/J9bHA9y6A4mSEu3k9
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