Förslag till revidering av FUF:s stadgar
Stadgarna förslås revideras av tre skäl:
För det första för att möjliggöra för medlemmar att delta i årsmöte, eller extra
föreningsstämma, oavsett var de befinner sig. Detta är en anpassning till att FUF:s
medlemmar numera, via lokalgrupper, är geografiskt spridda. Lika möjlighet att delta är
också ett krav som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ställer
på bidragssökande. Vi får inga medel från MUCF i dagsläget, men det är en möjlig
finansiär att söka medel från i framtiden under förutsättning att vi kvalificerar oss.
Det andra skälet är att stadgarna hittills saknat bestämmelser om vad som gäller för
uteslutning av medlemmar och lokalgrupper samt vad som gäller vid eventuell
upplösning av organisationen. Det är angeläget att stadgar även innehåller paragrafer
om ”värsta-scenarior”.
Det tredje skälet att tydligare koppla lokalgruppers stadgar till de som gäller för FUF
som helhet samt göra det tydligt att lokalgrupper inom ramen för FUF:s syfte och
värdegrund är fria att utforma innehållet i sin verksamhet utifrån sina medlemmars
intressen.
Förslagen har granskats av FUF-medlemmen Björn Mothander, jurist och expert på
föreningsrätt, och är justerade enligt hans kommentarer.
I redovisningen nedan visas förslagen till ändringar och tillägg i gult.
FUFs stadgar:
I § III Syfte görs två ändringar:
-

Rubriken ändras från bara ”Syfte” till ”Syfte och värdegrund” för att bättre spegla
paragrafens innehåll.

-

Punkt 1 och 2 byter plats, dvs först kommer syftet, därefter värdegrunden, för att
följa rubrikens ordning.

I § IV Lokalgrupp görs följande tillägg till punkt 1. Tillägget markerat med gult:
1.

Medlemmar som så önskar kan bilda en lokalgrupp. Inom ramen för FUF:s syfte
och värdegrund enligt § III är lokalgruppen fri att utforma innehållet i sin
verksamhet utifrån sina medlemmars intressen.

Vi föreslår att till § V i FUF:s stadgar läggs en punkt 4 enligt följande:
Alla utskick till medlemmar görs digitalt. (I och med att medlem som antagits som sådan
före stadgeändringen år 202X (året för stadgeändringens antagande) har anmält sin
digitala adress till kansliet ska hen anses ha accepterat detta stadgande).
§ IX i nuvarande stadgar ersättas av två nya paragrafer, nr IX och X.
§ IX Uteslutning
1.

En medlem som bryter mot FUF:s stadgar, skadar dess anseende eller
motarbetar dess syfte kan, med omedelbar verkan, uteslutas efter beslut av

FUF:s styrelse. Innan det sker kan styrelsen utfärda en varning om uteslutning.
Styrelsen skall redovisa grunderna för sitt beslut. Berörd medlem kan överklaga
beslutet som då behandlas vid nästkommande ordinarie årsstämma som fattar
slutligt beslut. Medlemmen har rätt att närvara och yttra sig vid stämman, men får
ej delta i beslutet

2. Vad som ovan stadgas för enskild medlem gäller även för en lokalförening. Efter
beslut om uteslutning skall alla tillgångar, inklusive lokalgruppens namn tillfalla
FUF.

Revidering av nuvarande § IX (ny nr X) om stadgeändring och upplösning enligt följande:
§ X. Stadgeändring och upplösning
Ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning skall kräva likalydande beslut vid
två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. För beslut fordras
två tredjedelars majoritet. Vid ett upphörande eller en likvidation skall, efter det att FUF
fullgjort sina plikter, överblivna medel tillfalla någon av årsmötet beslutad registrerad
organisation vars syfte överensstämmer med FUFs.

