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STADGAR FÖR UNGA FORSKARE 
 

Revideringar 

Antagna vid Riksstämman 1985 den 11 maj. 

Reviderade vid riksstämman 1987 den 16 maj, 1996 den 18 maj, 2001 den 26 maj, 2003 den 30 
mars, 2004 den 28 mars, 2009 den 5 april, 2010 den 21 mars, 2011 den 10 april, den 1 januari 
2012 enligt beslut av Riksstämman 2010, 2012 den 25 november 2013 den 1 december, 2014 den 
9 november, 2016 den 18 november, 2017 den 22 oktober, 2018 den 18 november och 2020 den 8 
november. 

 

Kapitel 1 Unga Forskare 

§ 1.1. Unga Forskare är ett ideellt ungdomsförbund. 

§ 1.2. Unga Forskares syfte är att främja ungas intresse för 
naturvetenskap, teknik och matematik, samt deras roll i 
samhället. 

§ 1.3. Unga Forskare är religiöst och partipolitiskt obundet. 

§ 1.4. Förbundet ska stödja till förbundet anslutna föreningars 
verksamhet som uppfyller förbundets syfte. 

§ 1.5. Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. 

§ 1.6. Unga Forskare är en demokratisk organisation. 

Kapitel 2 Föreningar 

§ 2.1. Alla medlemsföreningar anslutna till Unga Forskare benämns 
förening i stadgarna. 

§ 2.2. Förbundsstyrelsen ansvarar för anslutning av nya föreningar till 
förbundet. 

§ 2.3. En förenings verksamhetsområde och målgrupp ska till väsentlig 
del innefattas i förbundets syfte och målgrupp. 

§ 2.4. En förenings stadgar avseende obundenhet samt antagande och 
uteslutande av medlemmar ska till väsentlig del överensstämma 
med förbundets stadgar. 

§ 2.5. Medlemmar i till förbundet anslutna föreningar är också 
medlemmar i förbundet, så länge de är fysiska personer. 
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§ 2.6. En föreningsmedlem ska varje år genom aktiv handling ta 

ställning för medlemskap. 

§ 2.6.1.  Föreningen ska föra register över sina 
medlemmar. 

§ 2.7. Varje förening ska hålla förbundet underrättat om sin styrelses 
sammansättning. 

§ 2.8. Förbundet får från en förening inhämta de upplysningar som 
behövs för att förbundet ska kunna genomföra sin verksamhet. 

§ 2.9. Förbundet har rätt att ta ut årsavgift av en förening. 

§ 2.9.1.   Årsavgiften beslutas av riksstämman. 

§ 2.10. En förening utformar fritt sin verksamhet och råder själva över 
sina tillgångar. 

Kapitel 3 Valberedning 

§ 3.1. Riksstämman utser valberedningen och fastställer dess storlek. 

§ 3.2. Valberedningen ska till Riksstämman ge förslag på följande: 

• Förbundsordförande 

• Vice förbundsordförande 

• Storleken på styrelsen och styrelseledamöter 

• Revisorer för kommande verksamhetsår 

• Mötespresidium för Riksstämman 

Kapitel 4 Riksstämman 

§ 4.1. Riksstämman är förbundets högsta beslutande organ. 

§ 4.1.1.   Ordinarie Riksstämma skall hållas varje år tidigast 
femtonde (15) oktober och senast tionde (10) 
december på tid och plats som Förbundsstyrelsen 
beslutar. 

§ 4.2. Vid riksstämman har alla medlemmar och förtroendevalda rätt 
att närvara, yttra sig och lägga yrkanden. 

§ 4.3. Till riksstämman får varje förening sända ombud i nedanstående 
omfattning: 

• 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 
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§ 4.3.2.   Till grund för denna räkning ligger det antal 
medlemmar vid föregående års utgång som 
rapporterats till förbundet. 

§ 4.3.3.   Föreningar som anslutits till förbundet under 
perioden första (1) januari till trettioförsta (31) 
augusti samma år som stämman infaller får till 
stämman sända ett (1) ombud. 

§ 4.4. Endast ombud är röstberättigade vid riksstämman. 

§ 4.4.1.   Varje ombud har en (1) röst. 

§ 4.4.2.   Att rösta genom fullmakt är inte tillåtet. 

§ 4.4.3.   Varje person kan inneha maximalt en (1) röst. 

§ 4.5. Riksstämman är beslutsmässig om skriftlig kallelse har avsänts 
till samtliga föreningar senast åtta (8) veckor före riksstämman. 

§ 4.5.1.   Stämmohandlingarna ska ha avsänts till samtliga 
föreningar senast fyra (4) veckor före 
Riksstämman. 

§ 4.6. Följande ärenden skall alltid behandlas av ordinarie 
Riksstämma: 

A. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

B. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare 

C. Beslut om mötets stadgeenliga utlysande 

D. Fastställande av röstlängden 

E. Fastställande av föredragningslista 

F. Framläggande av verksamhetsberättelse för det 
föregående verksamhetsåret 

G. Revisionsberättelse för det föregående 
verksamhetsåret samt revisorernas rapport över 
det innevarande verksamhetsåret 

H. Fastställande av resultat- och balansräkning 
för det föregående verksamhetsåret 

I. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen för 
det föregående verksamhetsåret 

J. Fastställande av åsiktsprofil 

K. Propositioner 
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L. Motioner 

M. Övriga frågor 

§ 4.6.1.   Jämna år skall även följande ärenden behandlas: 

N. Val av valberedning för de kommande två 
verksamhetsåren 

O. Val av verksamhets- samt ekonomiska revisorer 
för de kommande två verksamhetsåren 

P. Eventuella fyllnadsval för personval som 
behandlades av förra Riksstämman 

§ 4.6.2.   Udda år skall även följande ärenden behandlas: 

Q. Val av förbundsordförande för de kommande 
två verksamhetsåren 

R. Val av vice förbundsordförande för de 
kommande två verksamhetsåren 

S. Fastställande av antalet övriga ledamöter som 
ska väljas för de kommande två 
verksamhetsåren.  

T. Val av styrelsens ledamöter för de kommande 
två verksamhetsåren 

U. Eventuella fyllnadsval för personval som 
behandlades av förra riksstämman. 

§ 4.6.3.   Varje årtal delbart med fyra (4) skall följande 
ärenden behandlas: 

V. Fastställande av strategi för de kommande fyra 
(4) verksamhetsåren 

§ 4.7. Inför Riksstämman har samtliga medlemmar och föreningar rätt 
att lämna motioner. 

§ 4.7.1.   Motion ska ha inkommit senast sex (6) veckor 
innan Riksstämman. 

§ 4.8. Beslut under punkten övriga frågor på dagordningen måste fattas 
med två tredjedelars majoritet. 
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§ 4.9. Extra Riksstämma ska utlysas av styrelsen om: 

• Styrelsen beslutar det, eller, 

• Antalet styrelseledamöter understiger 
minimiantal enligt § 5.2, eller, 

• Revisorerna i grupp kräver det, eller, 

• Minst fem föreningar eller tio procent av 
föreningsantalet, vilketdera som är högst, kräver 
det. 

§ 4.9.1.   Extra Riksstämma får endast besluta i de ärenden 
som uttryckligen angivits i kallelsen. 

§ 4.9.2.   Kallelse och beslutsunderlag ska ha avsänts till 
samtliga föreningar senast fyra (4) veckor i förväg. 

§ 4.9.3.   Förutom det som anges i § 4.9 gäller för extra 
Riksstämma §§ 4.2 – 4.4. 

Kapitel 5 Förbundsstyrelsen 

§ 5.1. Styrelsens säte är i Stockholm. 

§ 5.2. Styrelsen ska förutom ordförande bestå av lägst fyra (4) och 
högst tio (10) ledamöter, vilka utses av Riksstämman. 

§ 5.3. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade 
skriftligen och minst hälften är närvarande. 

§ 5.3.1.   Kallelse ska ha avsänts till samtliga ledamöter 
senast en (1) vecka i förväg. 

§ 5.4. Som styrelsens beslut gäller den mening som minst hälften av 
de närvarande ledamöterna stödjer. 

§ 5.4.1.   Vid lika röstantal har förbundsordföranden 
utslagsröst. 

§ 5.5. Styrelsen ansvarar för förbundets verksamhet. 

§ 5.6. Styrelsen beslutar om firmateckning. 

§ 5.7. Styrelsen beslutar om verksamhetsplan och budget för 
förbundet, med grund i den rådande strategi som Riksstämman 
fastställt. 

§ 5.8. Om förbundsordförande avgår innan mandatperiodens slut 
tillfaller ordförandeskapet vice förbundsordförande fram till 
nästkommande Riksstämma. 
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Kapitel 6 Redovisning 

§ 6.1. Förbundets bokföringsskyldighet ska fullgöras på ett sätt som 
överensstämmer med god redovisningssed och i enlighet med 
bokföringslagen (1999:1078). 

§ 6.2. Förbundet ska för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med 
ett årsbokslut eller, om lag så kräver, årsredovisning. 

§ 6.2.1.   Årsbokslut, eller årsredovisning om lag så kräver, 
för ett räkenskapsår skall vara revisorerna 
tillhanda senast vid mars månads utgång 
påföljande år. 

§ 6.3. Förbundsstyrelsen skall varje år till Riksstämman avge berättelse 
över verksamheten för föregående verksamhetsår, samt 
föregående verksamhetsårs årsbokslut. 

Kapitel 7 Revisorer 

§ 7.1. Riksstämman utser en (1) auktoriserad ekonomisk revisor och en 
(1) ideell verksamhetsrevisor, samt två (2) personliga 
suppleanter, en (1) till den ekonomiska revisorn och en (1) till 
verksamhetsrevisorn. 

§ 7.2. Revisorerna ska granska förbundets årsbokslut, eller 
årsredovisning om lag så kräver, och bokföring, samt 
förbundsstyrelsens förvaltning. 

§ 7.2.1.   Härvid åligger det revisorerna att verkställa årlig 
revision och avge revisionsberättelse till 
Riksstämman med uttalande om huruvida 
årsbokslutet, eller årsredovisningen om lag så 
kräver, upprättats i enlighet med god 
redovisningssed. 

§ 7.2.2.   Det åligger revisorerna att uttala sig angående 
fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
samt uttala sig angående ansvarsfrihet för 
föregående verksamhetsårs förbundsstyrelses 
ledamöter. Uttalanden ska vara förbundets 
medlemsorganisationer tillgängligt sex (6) 
månader efter utgången av föregående 
verksamhetsår.  

§ 7.2.3. Därtill ska verksamhetsrevisorn till Riksstämman 
lämna en kortfattad rapport avseende 
innevarande förbundsstyrelses förvaltning under 
året och uppföljning av föregående års 
Riksstämmobeslut. 

§ 7.3. Revisionen ska utföras i enlighet med god revisionssed. 
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Kapitel 8 Avregistrering och uteslutning 

§ 8.1. En förening kan avregistreras ur förbundet av riksstämman om 
den inte redovisat verksamhet eller medlemmar under ett (1) års 
tid. 

§ 8.2. Medlemmar eller föreningar som bryter mot förbundets stadgar, 
skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan uteslutas 
med omedelbar verkan av förbundsstyrelsen. 

§ 8.2.1.   Uteslutningen ska bekräftas av Riksstämman, 
varvid den uteslutne har yttranderätt. 

§ 8.2.2.   Den uteslutne fråntas samtliga förtroendeuppdrag 
inom förbundet med omedelbar verkan. 

§ 8.2.3.   Utesluten medlem kan endast erhålla nytt 
medlemskap om förbundsstyrelsen godkänner 
detta. 

Kapitel 9 Stadgeändringar 

§ 9.1. Ändringar av dessa stadgar kan endast ske med två tredjedelars 
majoritet på Riksstämman. 

§ 9.1.1.   Stadgeändring kan endast ske i de ärenden som 
uttryckligen angivits i kallelsen samt i de ärenden 
som enig stämma beslutar upptaga. 

§ 9.2. Vid ändringar av paragraferna om syfte (§ 1.2), stadgeändringar 
(§§ 9.1 – 9.2) och upplösning (§§ 10.1 – 10.2) krävs att 
likadana beslut fattas med två tredjedelars majoritet vid två på 
varandra följande ordinarie Riksstämmor. 

Kapitel 10 Upplösning 

§ 10.1. Beslut om upplösning av Unga Forskare kan endast fattas med 
två tredjedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie 
Riksstämmor. 

§ 10.2. Vid upplösning ska förbundets tillgångar, protokoll samt annat 
arbetsmaterial överlämnas till Tekniska museet i Stockholm som 
förvaltar kvarvarande medel under benämningen ”Unga 
Forskares fond”. 

§ 10.2.1.   Dessa tillgångar ska användas i syften som liknar 
dem som angivits i paragrafen om syfte (§ 1.2) i 
dessa stadgar. 

Kapitel 11 Unga Forskares Utvecklingsfond 

§ 11.1. Unga Forskares Utvecklingsfond syftar till att utveckla förbundet 
och dess föreningar samt deras verksamhet i enlighet med 
förbundets syfte. 
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§ 11.2. Unga Forskares Utvecklingsfond förvaltas av förbundsstyrelsen 

som utser lämplig part att förvalta Utvecklingsfonden. 
Förbundsstyrelsen beslutar vem eller vilka som i enlighet med 
syftet får ta del av avkastningen. 

§ 11.3. Fondens nettoavkastning beräknas efter det att eventuella 
skatter och avgifter har betalats och avkastningen har justerats 
för inflation. 

§ 11.4. Av fondens nettoavkastning disponerar fondutskottet 90% 
utjämnat till närmsta lägre 2 000-tal kronor att dela ut i enighet 
med fondens syfte. Utskottet ansvarar för utdelningsprocessens 
utformning samt genomförande. Återstoden av 
nettoavkastningen lägges till fondens kapital. 

 

§ 11.5. En enig förbundsstyrelse kan använda upp till 10% av fondens 
värde vid särskilda investeringar eller satsningar vid max ett 
tillfälle per år. 

§ 11.6. Avsatt kapital för Unga Forskares Utvecklingsfond kan ej 
återbetalas till donatorn eller förbundet. Om konkurs hotar Unga 
Forskare får dock kapitalet på initiativ av förbundsstyrelsen 
användas efter hörande av revisorerna. 


