FÖRSLAG TILL NY PARAGRAF I FUF:s STADGAR OM LOKALGRUPP
§ II-2 i stadgarna tas bort. (”Medlemmar av föreningen kan bilda lokalgrupper. För
lokalgrupper skall dessa stadgar gälla. Dock kan lokalgrupp besluta om eget årsmöte
som kan fastställa egna årsavgifter för gruppen och välja egen styrelse.”)
Ny § III läggs till:
Lokalgrupp
1.

Medlemmar som så önskar kan bilda en lokalgrupp.

2. Lokalgrupp kan anta egna stadgar. Stadgarna utformas enligt med den modell som
finns som bil X. Tillägg eller avvikelser från modellen ska godkännas av FUF:s styrelse.
Detsamma gäller eventuella senare förslag till ändringar i lokalgruppens stadgar.
3. Medlemsavgifter betalas av medlem direkt till FUF som också ansvarar för
medlemsregistret för hela FUF.
4. Upplöses lokalgrupp tillfaller dess tillgångar FUF såvida det inte avtalats att medel ska
återgå till finansiär.
5. Lokalgrupp som uppenbart skadar FUF:s verksamhet, bryter mot dess stadgar eller av
styrelsen fattade beslut, kan efter beslut av FUFs styrelse uteslutas ur FUF.

FÖRSLAG TILL LOKALGRUPPSSTADGAR
§ I Namn
Gruppen är en lokalgrupp i Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF). Gruppens namn är
Föreningen för Utvecklingsfrågors lokalgrupp i (stad) alternativt vid (lärosäte) i (stad) i
fortsättningen benämnd lokalgruppen.

§ II Säte
Lokalgruppen har sitt säte i (stad).

§ III Syfte
1.Lokalgruppens syfte är att i (Stad) med omnejd informera och skapa debatt om
utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och
samarbete. Gruppen erbjuder ett från alla politiska partier och intresseorganisationer
oberoende forum för diskussion och kunskapsutbyte och strävar efter att bidra till ökade
insikter om utvecklingens villkor, samt till ett ökat engagemang för en rättvis och hållbar
värld.

2.Lokalgruppens värdegrund är respekt för demokrati och för alla människors lika värde
och rättigheter oberoende av kön, religiös uppfattning, sexuell läggning och
social/kulturell/etnisk bakgrund. Gruppens verksamhet bygger på att en ovillkorlig del
av ett demokratiskt samhälle är att medborgarna har möjlighet att föra en fri debatt och
har tillgång till information om sin omvärld.

§ IV Medlemskap och medlemsavgifter
1.Medlemskap kan erhållas av den som vill stödja FUF:s och lokalgruppens syfte genom
att ange medlemskap i lokalgruppen när medlemsavgift i FUF betalas.
2.Medlemsavgift fastställs av FUF:s årsmöte.

§ V Styrelse och valberedning
1. Styrelsen väljs av årsmötet och är mellan årsmötena gruppens beslutande organ.
2. Styrelsens ledamöter väljes för ett år i taget. Styrelsen skall ha minst tre ledamöter.
Ordförande väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig övriga befattningshavare och
eventuella arbetsutskott.
3. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst. Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden.
Fyllnadsval efter att en eller flera styrelsemedlemmar avgått under pågående
verksamhetsår krävs endast om styrelsen inte längre är beslutsmässig.
4. Årsmötet skall tillsätta en valberedning.

§ VI Revision
1.Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på lokalgruppens årsmöte utsedd
internrevisor. Internrevisorn ska senast två veckor innan lokalgruppens nästa årsmöte
avge sin revisionsberättelse. Revisor får ej inneha andra förtroendeposter inom
lokalgruppen under samma verksamhetsår. Endast aktiva medlemmar i lokalgruppen
kan bli valda till internrevisor.
2.Internrevisionen ska syfta till att granska att lokalgruppens styrelse har uppfyllt
årsmötets uppdrag och att gällande regler för verksamheten har följts.
§ VII Verksamhetsår, årsmöte, lokalgruppsmöte och val
1. Verksamhetsåret skall vara kalenderåret.
2. Kallelse till årsmöte skall utfärdas senast trettio dagar i förväg. Förslag till frågor, som
skall behandlas av årsmötet, skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.
3. Dagordning skall utsändas senast en vecka före årsmötet. Till denna skall fogas
styrelsens ekonomiska rapport, styrelsens verksamhetsberättelse och
verksamhetsplanering samt valberedningens förslag.

4. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för mötet
2. Fastställande av dagordning
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och verksamhetsplanering
7. Styrelsens ekonomiska rapport
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelse
11. Val av internrevisor
12. Tillsättande av valberedning
13. Övriga ärenden
5. Val:
a) Valberedningen skall lämna förslag till val av ordförande och övriga
styrelseledamöter samt av revisorer och ersättare för dessa senast två
veckor före årsmötet. Förslagen skall delges lokalgruppens medlemmar
tillsammans med dagordningen för mötet.
b) Kandidater, som nomineras av valberedningen eller av annan vid
årsmötet, skall ha förklarat sig beredda att åta sig ifrågavarande uppdrag.
c) Val skall, om så begärs, ske genom sluten omröstning i en eller vid behov
flera omgångar, varvid den av de två återstående kandidaterna som får flest
röster är vald.

6. Rösträtt vid årsmöte och annat lokalgruppsmöte tillkommer envar närvarande
medlem. Röstning genom fullmakt skall inte förekomma.
7. Beslut vid årsmöte och annat lokalgruppsmöte fattas med enkel majoritet.
Ordföranden har utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.
8. Annat lokalgruppsmöte än årsmötet skall hållas efter beslut av styrelsen eller om
minst en fjärdedel av alla röstberättigade medlemmar begär detta. Kallelse, varav skall
framgå ändamålet med mötet, skall utfärdas minst två veckor i förväg.

§ VIII Stadgeändring och upplösning
Förslag till ändring av dessa stadgar, eller lokalgruppens upplösning, kräver likalydande
beslut vid två på varandra följande lokalgruppsmöten, varav ett skall vara årsmöte. För

beslut fordras två tredjedelars majoritet. Förslag till ändring av dessa stadgar ska
godkännas av FUF:s styrelse.

