
Normalstadgar 
 
§1 Föreningen 
Föreningens namn är Assyriska Ungdomssektionen i [stad]. 
Föreningen har sitt säte i [er kommun]. 
Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt oberoende. 
Föreningen är ansluten till Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige (AUF). 
Föreningens syfte är att vara en förenande mötesplats för assyriska ungdomar i [er 
kommun]. 
Föreningen arbetar med likabehandling och jämställdhet, för att alla medlemmar ska ha 
samma möjligheter och förutsättningar för att delta i verksamheten och påverka den. 
Föreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december. 
 
§2 Bli medlem 
Alla personer i [er kommun] mellan 6 och 30 år och som godkänner föreningens stadgar har 
rätt att bli medlemmar. 
Medlem blir den som i text har anmält medlemskap till föreningen. 
Medlemsavgift bestäms av årsmötet. Medlemsavgift måste vara inbetald senast fyra veckor 
innan årsmötet för att en person ska räknas som medlem.  
Medlemmar har rätt att delta och rösta på årsmöte och kunna väljas till styrelse eller 
valberedning. Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina 
kontaktuppgifter uppdaterade hos föreningen och behandla andra medlemmar med respekt. 
 
§3 Sluta vara medlem 
Medlemskapet gäller till och med nästa årsmöte, men minst till och med verksamhetsårets 
slut. 
En medlem som vill gå ur föreningen tidigare ska meddela det i text till föreningens styrelse. 
Då räknas inte personen som medlem längre. 
Medlem som bryter mot dess stadgar eller handlar på så sätt som förorsakar skada och 
svårigheter för föreningen och AUF kan av styrelsen med 2/3 majoritet uteslutas ur 
föreningen.  
Utesluten medlem kan - högst inom en månad efter det att han/hon bevisligen har delgivits 
styrelsens uteslutningsbeslut - överklaga uteslutningsbeslutet till förbundsstyrelsen för 
Assyriska Ungdomsförbundet vars 2/3 majoritetsbeslut är slutgiltigt. Överklagan av 
styrelsens beslut skall skriftligen och rekommenderat sändas till förbundsstyrelsen.  
Uteslutningen träder i kraft vid besvärstidens utgång. Om besvär anförts är vederbörande 
person suspenderad intill dess förbundsstyrelse handlägger ärendet.  
Om medlem, som föreslås till uteslutning, även är medlem i någon av de till AUF anslutna 
intresseföreningarna, skall ärendet handläggas i samråd med styrelsen för berörd 
intresseförening. Uppstår tvister härom, skall berörda styrelser hänskjuta ärendet till 
förbundsstyrelsen för avgörande. 
Om föreningen utesluter en medlem kan en annan medlemsförening i AUF ej bevilja den 
uteslutande medlemmen medlemskap.  
Önskar utesluten medlem återinträde i föreningen, avgörs hans/hennes ansökan därom av 
styrelsen, som i sin tur inhämtar förbundsstyrelsens medgivande. För beviljande av 
återinträde fordras 2/3 av de givna rösterna.  
 
 
§4 Styrelsen 
Styrelsen har ansvar för föreningens pengar, verksamhet, medlemslista, årsmöte och för att 
det som bestäms på årsmötet blir gjort. 
Styrelsen ska vara minst tre och högst sju personer, där en är ordförande. Styrelsen ska dela 



på ansvaret. 
Styrelsen ska bestämma vilka två personer i styrelsen som tillsammans har rätt att skriva 
avtal i föreningens namn. De kallas för firmatecknare. 
Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, och tillträder så fort årsmötet är slut. 
Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsen. 
 
§5 Revisorer 
Revisorernas uppgift är att granska styrelsens arbete och redovisa det för nästa årsmöte. 
Föreningen ska ha två revisorer. 
De som sitter i föreningens styrelse kan inte väljas till revisor. 
Revisorn måste inte vara medlem i föreningen. 
 
§6 Valberedning 
Föreningen ska ha en valberedning om tre (3) personer. 
Valberedningens uppgift är att föreslå personer till personvalen på årsmötet. 
Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till valberedning. 
 
§7 Årsmöte 
Årsmötet ska hållas senast den 31 mars varje år. 
För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen minst två 
veckor i förväg. Medlemmarna ska få veta tid, plats och vad som ska tas upp på mötet. Om 
alla medlemmar i föreningen godkänner det kan mötet vara giltigt även om inbjudan kommit 
senare än två veckor innan mötet. 
Detta ska alltid tas upp på ett ordinarie årsmöte: 
1 ) mötets öppnande 
2 ) beslut om mötets giltighet 
3 ) val av mötets ordförande 
4 ) val av mötets sekreterare 
5 ) val av två rösträknare tillika justerare 
6 ) styrelsens redovisning av förra årets verksamhet 
7 ) styrelsens redovisning av förra årets ekonomi 
8 ) föredragande av revisorerna och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
9 ) förslag från styrelse och medlemmar 
10 ) beslut om medlemsavgift 
11 ) val av årets styrelse  
12 ) val av årets revisorer 
13 ) val av årets valberedning 
14 ) mötets avslutande 
Om styrelsen, revisorn eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar vill, ska 
föreningen hålla ett extra årsmöte. Det kan hållas när som helst på året. Samma krav på 
giltighet gäller för extra årsmöte som för ordinarie. På ett extra årsmöte kan bara det som 
står i inbjudan tas upp på mötet. 
 
§8 Omröstningar 
Alla medlemmar som är på årsmötet har en röst var. I omröstningar gäller att förslaget som 
fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att 
förslaget inte går igenom. Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två 
gånger i rad, får lottning avgöra. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte. 
Alla i styrelsen som deltar på ett styrelsemöte har rösträtt. I omröstningar gäller att förslaget 
som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att 
förslaget inte går igenom. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte. 
 
§9 Ändra stadgarna 



Ändringar i och tillägg till dessa stadgar kan göras om minst två tredjedelar (2/3) av de 
närvarande föreningsmedlemmarna beslutar därom.   
Frågan om stadgeändring kan upptas till behandling endast vid årsmöte och endast såvida 
detta särskilt angivits i stadgeenlig möteskallelse.  
Stadgeändringar skall omedelbart underställas förbundsstyrelsen för godkännande, varefter 
dessa träder i kraft.   
 
§ 10 STADGETOLKNING  
Tvister rörande tolkning av dessa stadgar hänskjutas till förbundsstyrelsen. 
 
§11 Nedläggning 
Årsmötet kan bestämma att föreningen ska läggas ned. Föreningen läggs inte ned så länge 
det finns minst femtio medlemmar som vill driva föreningen. Om föreningen läggs ned, ska 
alla föreningens skulder betalas och konton avslutas. Om föreningen har pengar eller saker 
kvar, ska dessa skänkas till en ideell förening med liknande syfte eller skickas tillbaka till 
Assyriska Ungdomsförbundet.  


