
STADGAR FÖR 
UNGA FORSKARE 
ÖVRE NORRLAND
Dessa stadgar antogs den 2011-09-20
§1 Distriktet
1.1 Unga Forskare Övre Norrland är ett ideellt ungdomsdistrikt, vilket är direkt underställt 
Förbundet Unga Forskare.
1.2 Distriktet är ett regionalt samarbetsorgan mellan förbundet och regionens föreningar.
1.3 Distriktet sköter sin egen verksamhet och ekonomi, där distriktet har skyldighet att 
redovisa årsberättelse eller annan information på begäran av förbundet.
1.4 Distriktsverksamheten har sitt säte i Umeå.
§2 Syfte
2.1 Distriktets syfte är att ge unga förutsättningar att utveckla sitt intresse för 
naturvetenskap och teknik.
§3 Obundenhet
3.1 Distriktet är religiöst och partipolitiskt obundet.
§4 Omfattning
4.1 Distriktet utgörs av Västerbottens län och Norrbottens län.
§5 Verksamhetsår
5.1 Verksamhetsåret omfattar perioden 1 januari – 31 december.
§6 Verksamhet
6.1 Distriktets huvudsakliga verksamhet bedrivs i de lokala föreningarna. 
6.2 Styrelsen ska stödja dessa föreningars verksamhet, samt främja medlemmarnas 
kontakt med skolan, forskning, industri och samhälle.
§7 Medlemmar
7.1 Distriktets medlemmar är ungdomsföreningar som har säte i distriktets 
verksamhetsområde enligt §4, och som är anslutna till Förbundet Unga Forskare. Som 
medlem räknas även medlemmarna i dessa föreningar, så länge de är fysiska personer.
§8 Distriktsstämma
8.1 Distriktsstämman är distriktets högsta beslutande organ. Den skall hållas i 
verksamhetsårets början, dock innan mars månads utgång. Distriktsstämman är 
beslutsmässig endast om skriftlig kallelse utgått senast två veckor i förväg. 
8.2 Varje medlemsförening har ett mandat, plus ett för varje påbörjat femtiotal 
medlemmar, dock högst fem mandat per förening. Varje enskild medlem av Förbundet 
Unga Forskare äger närvaro- och yttranderätt, men ej rösträtt. Alla medlemmar i 
Förbundet Unga Forskare har rätt att lämna motioner. Dessa skall ha inkommit senast två 
veckor före distriktsstämman. 
8.3 Vid distriktsstämman skall följande ärenden alltid behandlas:
• verksamhets- och revisionsberättelse. 
• resultat- och balansräkning. 
• ansvarsfrihet för styrelsen. 
• val av styrelseordförande. 
• val av övrig styrelse, tre till sex ledamöter. 
• val av eventuella suppleanter i turordning.
• val av två revisorer och valberedning. 
• fastställande av verksamhetsplan och budget. 
• fastställande av medlemsavgift.
• motioner. 
• övriga frågor.
§9 Extra distriktsstämma
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9.1 Extra distriktsstämma skall hållas om styrelsen eller minst en fjärdedel av 
medlemsföreningarna kräver detta. Stämman kan endast besluta i de frågor som tas upp i 
kallelsen. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie distriktsstämma.
§10 Styrelsen
10.1 Styrelsen verkställer beslut från distriktsstämma. De är ansvariga inför denna samt 
har hand om den löpande verksamheten. 
10.2 Styrelsen består av ordförande samt ett antal ledamöter som distriktsstämman 
fastställer, dock lägst tre och högst sex. Styrelsen tillsätter inom sig erforderliga poster 
utöver ordförande. 
10.3 Styrelsemötet är beslutsmässigt endast om minst hälften av ledamöterna är 
närvarande. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år. 
§11Firmatecknare
11.1 Konstituerande styrelsemöte beslutar om vilka av de ordinarie styrelseledamöterna 
som har rätt att teckna distriktets firma i ekonomiska ärenden.
§12 Medlemsavgift
12.1 Distriktsstämman fastställer medlemsavgiften.
§13 Stadgeändringar
13.1 Ändringar av dessa stadgar kan endast ske med två tredjedels majoritet på ordinarie 
distriktsstämma. Stadgeändring kan endast ske i de ärenden som uttryckligen angivits i 
kallelsen samt i de ärenden som enig stämma beslutar upptaga.
13.2 Vid ändringar av paragraferna om syfte (§2), stadgeändringar (§13) och upplösning 
(§14) krävs att likadana beslut fattas med två tredjedels majoritet vid två på varandra 
följande ordinarie distriktsstämmor.
§14 Upplösning
14.1 Upplösning av distriktet måste beslutas med två tredjedels majoritet på två på 
varandra följande ordinarie distriktsstämmor.
14.2 Distriktet kan inte upplösas om minst tre styrelseledamöter eller minst två lokala 
föreningar motsätter sig detta, samt redovisar hur distriktet ska agera i fortsättningen. 
14.3 I kallelse till distriktsstämma där upplösning föreligger ska detta utskrivas. Det ska 
även stå att styrelsen tar emot alla förslag angående hur distriktet ska räddas. 
14.4 Förbundet Unga Forskares Riksstämma beslutar om hur distriktets tillgångar ska 
disponeras vid en upplösning.
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