Årsrapporteringsguide 2012!
Varje år måste alla föreningar som är anslutna till Förbundet Unga Forskare årsrapportera. I denna
fyller föreningen i vilka som varit medlemmar under året och vad föreningen haft för verksamhet.
Rapporten ligger till grund för hur mycket pengar föreningen får i bidrag från Förbundet Unga
Forskare och den måste skickas in varje år för att föreningen ska kunna fortsätta vara ansluten som
medlem.
Rapporterna sammanställs för att ligga till grund för hur mycket pengar Unga Forskare får i
statsbidrag från Ungdomsstyrelsen. Alltså, ju fler som rapporterar desto bättre!
För att vi ska betala ut verksamhetsbidraget och medlemsbidraget måste föreningen bestå av minst 5
medlemmar mellan 6-25 år, samt att minst 60 % av alla medlemmarna måste vara mellan 6-25år.
Ett tips för att underlätta vid stickprovskontrollen om revisorn skulle välja ut er förening i
medlemsrevisionen är att ni tar in skriftliga underlag vid värvning och antagning av nya medlemmar.
Om medlemmen varit med under flera år skall den ändå bekräfta sitt medlemskap för varje år, även
denna bekräftelse kan vara skriftlig för att underlätta vid en eventuell medlemsrevision och för er, att
ni har ordentliga underlag i er medlemsregistrering.

Viktiga datum att komma ihåg!
31 januari 2013

Den elektroniska årsrapporten skall ha godkänts av kansliet

15 februari 2013

Den underskrivna rapporten skall ha kommit in till kansliet och utbetalningen av
verksamhetsbidraget påbörjas*

1 mars 2013

Kansliet skickar underlag till revisor för stickprov

Maj 2013

Stickproven är klara hos revisor och utbetalning av medlemsbidraget påbörjas

*För underskriven årsrapport inkommen efter den 15:e februari tas en administrativ avgift om 250kr.

”Att föreningen rapporterar sin verksamhet är viktigt både för föreningen själv och för Förbundet Unga
Forskares möjligheter att växa och sprida intresset för naturvetenskap och teknik bland unga.”

Hur gör du?
Gå in på http://register.ungaforskare.org och logga in
med det användarnamn och lösenord du fick vid
föreningens registrering. Om uppgifter saknas kontakta
kansliet.
Ser det ut så här har du kommit rätt!

Klicka på knappen ”Årsrapportera för 2012”!

2012

2012

Kontaktuppgifter till Kansliet
Tfn: 08-34 45 00
E-post: kansli@ungaforskare.org
Förbundet Unga Forskare
Lilla Frescativägen 4 C
114 18 Stockholm

Börja med att skriva in alla medlemmar för 2012. Du kan göra
detta via webbformulär om ni inte har så många då formuläret är
begränsat till 10 medlemmar åt gången. Har ni fler kan ni använda
excel eller csv import.

2012

Fyll i kontaktuppgifter till
era medlemmar. Fält
markerade med röd stjärna
(*) är obligatoriska och
måste fyllas i för att
föreningen ska kunna spara
uppgifterna i registret.
Välj styrelseposterna till
alla styrelsemedlemmar.
(Minst 3 st)

Glöm inte att klicka i
samtyckesrutan innan du
sparar dina uppgifter.

Kontrollera så att medlemmarnas uppgifter
stämmer och att styrelseposterna är valda
för er styrelse.
2012

Skriv in er verksamhetsberättelse för året
som gått. Den bör vara så utförlig som
möjligt för att beskriva er verksamhet.
2012

2012

Välj sedan vilka områden er verksamhet
berör. (Max tre stycken) Glöm inte att
kryssa i samtyckesrutan.

Kontrollera att uppgifterna stämmer innan
ni går vidare.
2012

Fyll i rätt kontaktperson, adress och övriga uppgifter om föreningen.
Stämmer inte bankuppgifterna till föreningskontot MÅSTE ni kontakta
kansliet för att ändra dessa!
Föreningen kan välja upp till tre ämnesområden för att kunna ta del av
förbundets nya ämnesstöd. Läs mer om ämnesstödet på vår hemsida:
http://www.ungaforskare.org/verksamhet-inspiration

OBS! Nu krävs också att revisorns kontaktuppgifter finns med i
registret så glöm inte att fylla i dessa!

Kontrollera att alla uppgifter
stämmer innan du går vidare.

2012

Dubbelkolla en sista gång innan du sänder in
årsrapporten till kansliet för godkännande.

2012

Glöm inte att kryssa i rutorna, speciellt om
ni ändrat stadgarna under året! Mejla sedan
in en kopia av de nya stadgarna till
kansli@ungaforskare.org

När kansliet godkänt årsrapporten,
skrivs den ut och postas till er. Skriv
under rapporten och skicka tillbaka i
bifogat svarskuvert senast 15 februari.
När rapporten kommit in med
underskrifter betalas verksamhetsbidraget om 1000 kr ut.
Kommer rapporten in efter den 15
februari dras en administrativ avgift på
250 kr från ert verksamhetsbidrag.
När revisorn gjort klart stickproven i
början av maj betalas medlemsbidraget
ut enligt följande:
1-50 medlemmar
51 – medlemmar

100 kr/medlem
25 kr/medlem

För att föreningen skall få
sitt medlemsbidrag måste
föreningen bestå av minst
5 medlemmar mellan 625 år, samt att minst 60
% av alla medlemmarna
måste vara mellan 625år.

