Stadgar för
Sfu-förening
§ 901 ORGANISATION
är en i
verksam ungdomsorganisation, som är ansluten till Sveriges frimärksungdom, Sfu.

län

§ 902 SYFTE
Föreningen har till uppgift att bland ungdomar t o m 25 år upprätthålla och sprida intresse
för frimärkssamlande och tillvarata medlemmarnas filatelistiska intressen.
§ 903 PROGRAM
Föreningen har, inom det geografiska område där verksamhet bedrivs, som program

- att stimulera medlemmarna till aktiv medverkan i organisationens arbete
- att informera om och propagera för frimärkssamlandet
- att bedriva utbildningsverksamhet
- att arrangera utställningar
- att genom demokratisk skolning träna medlemmar att ta ansvar för gruppens gemensamma
beslut och främja utvecklingen till självständiga samhällsmedlemmar med intresse för
omvärlden, främja personligt engagemang och känsla för internationellt medansvar.
§ 904 VERKSAMHET
Föreningen bedriver regelbunden och planerad verksamhet med filatelistisk inriktning för
medlemmarna.
§ 905 MEDLEMSKAP
Medlem är varje ungdom till och med 25 år som erlagt stadgeenlig avgift. Även aktiva ledare,
oavsett ålder, räknas som medlem och erlägger stadgeenlig avgift. Medlem erlägger av
årsmötet fastställd medlemsavgift.
§ 906 ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte hålls varje år före februari månads utgång.
Styrelsen utfärdar kallelse till årsmötet senast 15 januari. Till kallelsen bifogas förslag till
dagordning och årsmöteshandlingar. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1.
Årsmötets öppnande
2.
Fastställande av dagordning
3.
Val av ordförande och sekreterare för mötet, två protokolljusterare och två
rösträknare.
4.
Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats
5.
Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse

6.
7.
8.
9.
10.

Föreningsstyrelsens ekonomiska berättelse
Fråga om ansvarsfrihet
Behandling av motioner och föreningsstyrelsens förslag
Fastställande av eventuella ersättningar
Fastställande av medlemsavgift till föreningen för närmast kommande
kalenderår
11.
Fastställande av verksamhetsplan och ev. budget för närmast kommande
verksamhetsperiod
12.
Beslut om antal ledamöter och suppleanter i föreningsstyrelsen
13.
Val av ordförande för ett år
14.
Val av styrelseledamöter för två år och suppleanter i föreningsstyrelsen
15.
Beslut om antal ledamöter i valberedningen
16.
Val av ledamöter, varav en sammankallande i valberedningen
17.
Val av ombud och suppleanter till förbundsmöte och distriktsårsmöte
18.
Övriga frågor
Motioner kan inlämnas av medlemmar och skall vara styrelsen tillhanda senast den 1
december. Styrelsen skall yttra sig över motionerna. Röstberättigad och valbar är varje
medlem, som erlagt medlemsavgift för innevarande år.
Årsmötet är beslutsmässigt då minst sex röstberättigade medlemmar är närvarande. Justerat
protokoll från årsmötet skall föreligga inom två månader.
§ 907 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte kan inkallas av styrelsen. Om minst en tredjedel av medlemmarna begär det
skall extra årsmöte inkallas inom en månad.
På extra årsmöte behandlas förutom de frågor som årsmötet är inkallat för, punkterna 1-4
enligt § 906. I övrigt gäller vad som är stadgat för ordinarie årsmöte.
§ 908 STYRELSE
Föreningens verksamhet leds av en styrelse, bestående av ordförande och minst två ledamöter.
Ordförande väljs för ett år i taget och ledamöterna för två år. Varje år väljs hälften av
ledamöterna.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.
Styrelsen skall till årsmötet framlägga verksamhetsberättelse för det gångna året och
verksamhetsplan för det kommande.
Styrelsen planlägger föreningens aktiviteter i god tid före varje termins början.
Styrelsen insänder av Sfu begärd årlig rapport.
Styrelsen bör söka samarbete med lokal förening av Sveriges Filatelistförbund samt övrigt
föreningsliv, skolor och berörd förvaltning i kommunen. Styrelsen sammanträder enligt
kallelse av ordförande. Kallelse och dagordning utsändes senast två veckor före mötet.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Protokoll skall föras vid sammanträde. Styrelsen kan utse arbetsgrupper och kommittéer för
vissa frågor.
§ 909 VERKSAMHETSÅR
Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 910 REVISION OCH FIRMATECKNING
Förbundsstyrelsen har rätt att revidera föreningens räkenskaper och verksamhet.
Föreningsstyrelsen beslutar om hur föreningens firma skall tecknas.
§ 911 UTESLUTNING
Medlem som bryter mot dessa stadgar, motarbetar föreningens syfte och verksamhet, kan efter
prövning uteslutas av styrelsen. För ledare över 25 år som ej längre är aktiv i föreningen, kan
styrelsen upphäva medlemskapet.
Beslut om uteslutning skall inom en vecka meddelas förbundsstyrelsen i Sfu och medlemmen.
Beslutet kan överklagas hos Sfu:s förbundsstyrelse inom två månader.
§ 912 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan endast ske på ordinarie årsmöte. Beslut skall fattas med minst
två tredjedels majoritet. Förslag till stadgeändring skall medfölja kallelse till årsmöte.
Beslutad stadgeändring skall godkännas av Sfu:s förbundsstyrelse innan den träder i kraft.
§ 913 UPPLÖSNING
Föreningen kan endast upplösas om detta beslutas vid två på varandra följande årsmöten,
varav det ena skall vara ordinarie.
Frågan om upplösning kan endast behandlas om den angivits i kallelsen till årsmötet.
Sfu skall skriftligen informeras, efter att det första beslutet om upplösning fattats. Vid
upplösningen tillfaller föreningens tillgångar i nämnd ordning; distriktet eller Sfu, att
användas till filatelistisk ungdomsverksamhet.
Stadgarna antagna av föreningsmöte och insända till Sfu för godkännande.
Dessa stadgar har godkänts av Sfu:s förbundsstyrelse
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