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§ 1 Uppstart av region

mom 1:  Förbundsstyrelsen  (FS)  godkänner  bildandet  av  en  ny  region.  En  ansökan 
skicks till FS. Den ska innehålla ett förslag på vilket område regionen vill ha och ett 
förslag på stadgar i fall regionen vill göra en stadga som avviker från normalstadgan. FS 
beslutar vilket område regionen får utifrån var den har sitt säte, vilket område den vill 
ha och andra regioners områden och önskemål. FS godkännande gäller i ett år.

mom 2:  Till  det första årsmötet ska man bjuda in de medlemmar i Förbundet Unga 
Rörelsehindrade och DHR, i lämplig ålder som bor i området regionen ska ha. Inbjudan 
ska skickats ut till alla som ska bjudas in minst fyra veckor innan årsmötet. Minst en 
representant från FS bör närvara.

mom 3:  Vid regionens årsmöte har varje medlem i Förbundet Unga Rörelsehindrade 
rätt att närvara, ge förslag och rösta. De närvarande medlemmarna kan besluta om att ge 
rätt att närvara och att yttra sig till övriga personer som vill hjälpa till med starten av 
regionen.

mom 4:  Efter godkännande av FS har man sitt första årsmöte där regionen bildas. I 
styrelsen ska hälften väljas på ett  år  och hälften på två år så att  hela  styrelsen inte 
behöver bytas varje år. Man antar också egen stadga som baseras på en normalstadga 
för regioner antagen av Förbundet Unga Rörelsehindrades Förbundsmöte.

mom 5: Vid regionens första årsmöte ska följande punkter tas upp:
1. Medlemskap och upprättande och justerande av röstlängd
2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
3. Antagande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Val av justerare och rösträknare för årsmötet
6. Val av namn (se § 2)
7. Antagande av egna stadgar
8. Fastställande av verksamhetsförslag och budget
9. Val av regionordförande
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
12. Val av valberedning
13. Val av arbetsgrupper
14. Mötets avslutande

mom 6:  När en ny region startas  blir  de medlemmar  som bor i  den nya  regionens 
område medlemmar i den nya regionen. Berörda medlemmar ska informeras om detta 
av FS och de ska ges möjlighet att välja en annan region.

§ 2 Namn

Regionens namn är Unga Rörelsehindrade Stockholm [Namn valt på regionens första 
årsmöte. Det ska ha en geografisk anknytning].
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Ändring av namn kan göras på regionens årsmöte. FS kan även besluta om ändring av 
namnet om det anses nödvändigt.

§ 3 Ändamål

Regionens  ändamål  är  att  enligt  Förbundet  Unga  Rörelsehindrades  stadgar  och 
målprogram bedriva verksamhet inom regionens område.

§ 4 Medlemskap

mom 1: Den person som uppfyller följande är medlem i regionen: 
- Ställer sig bakom Förbundet Unga Rörelsehindrades stadgar och målprogram.
- Bekräftar  att  han/hon  vill  vara  medlem,  till  exempel  genom  att  betala 

medlemsavgiften.
- Är högst 32 år den 31/12 innevarande år.
- Valt eller tilldelats att tillhöra regionen.

mom  2: Om  en  region  inte  håller  årsmöte,  inte  skickar  in  verksamhetsberättelse, 
protokoll och bokslut, inte är kontaktbara eller på annat sätt inte anses aktivt kan FS 
besluta  om förflyttning av regionens medlemmar  till  en aktiv  region, de ska ges en 
möjlighet att välja vilken region de vill tillhöra. Regionens styrelse och anställda måste 
underrättas om detta i god tid innan beslutet tas och ges möjlighet att få igång regionen 
igen.

§ 5 Organisation

mom  1: Regionen  är  en  lokalavdelning  inom  Förbundet  Unga  Rörelsehindrade. 
Regionens styrelse  måste  följa  Förbundet  Unga Rörelsehindrades  stadgar  och beslut 
från Förbundsmöte och FS.

mom  2: Årsmötet  är  regionens  högsta  beslutande  organ.  Årsmötet  väljer  styrelse, 
bestående  av  minst  tre  ledamöter,  och  väljer  två  lekmannarevisorer  och  minst  en 
revisorssuppleant. Ordförande och en majoritet av styrelsen ska ha eget rörelsehinder.

§ 6 Styrelse

mom 1: Målsättningen ska vara att styrelsen till 60 % ska bestå av personer i åldern 
6-25  och  bestå  av  en  bra  spridning  av  ålder,  kön,  etnisk  bakgrund  och  geografisk 
anknytning.

mom 2: Mellan årsmöten är styrelsen regionens högsta beslutande organ.

mom 3: Styrelsen utser tre till fem personer, varav minst två styrelseledamöter, att två i 
förening teckna firma.
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mom 4:  Styrelsen  är  beslutsmässig  när  minst  halva  styrelsen  inklusive  ordförande 
och/eller vice ordförande är närvarande.

mom 5:  Styrelsen är solidariskt ansvarig för regionens medel och förvaltning av dess 
tillgångar.

mom 6:  Styrelseledamot  som får  anställning  av  regionen eller  i  något  projekt  som 
bedrivs av regionen ska avsäga sig sin plats i regionens styrelse innan anställningen tar 
sin början. Detta gäller inte arvodering som inte är en anställning.

mom 7:  Styrelsen ska se till att revisorerna får alla kallelser, protokoll, dagordningar 
för  styrelsemöten  samt  får  information  om  verksamheten  till  exempel  genom 
inbjudningar.

§ 7 Område

FS beslutar om ändring av regioners områden.  Detta kan ske på grund av regioners 
önskemål,  bildande av  regioner,  nedläggning  av  regioner,  förändring  av regler  eller 
annat. Så långt som möjligt ska detta följa regionernas önskemål.

§ 8 Årsmöte

mom 1: Årsmötet är regionens högsta beslutande organ.

mom 2: Årsmötet beslutar om ändringar av regionens stadgar. (Se även § 14).

mom 3: Kallelse till regionens årsmöte, med angivande av tid och plats, ska sändas ut 
till medlemmarna senast fyra veckor före årsmötet. Ordinarie årsmöte ska hållas senast 
den 30 april.

mom 4: Extra  årsmöte hålls  då styrelsen,  regionens revisorer  eller  minst  hälften av 
regionens medlemmar så begär.

mom 5: Tid och plats för extra årsmöte meddelas i samma ordning som för ordinarie 
årsmöte.

mom 6: Det justerade årsmötesprotokollet ska skickas till Förbundskansliet, senast två 
månader efter årsmötet.

mom 7: Vid  regionens  ordinarie  årsmöte  väljs  ombuden  till  förbundsmötet,  det  år 
förbundsmöte hålls.

§ 9 Motioner och förslagsrätt till årsmöte

mom 1: Motionsrätt vid regions årsmöte har varje medlem i regionen.

mom 2: Förslagsrätt vid regions årsmöte har styrelsen och revisorerna.
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mom 3:  Motioner och förslag till regions årsmöte ska lämnas till styrelsen senast tre 
veckor innan årsmötet.

mom 4:  Senast en vecka före årsmötet ska medlemmarna få tillgång till  motionerna 
med styrelsens sakupplysningar (exempelvis kostnader) och styrelsens och revisorernas 
förslag.

mom 5: Verksamhets- och revisionsberättelse ska medlemmarna få tillgång till senast 
en vecka före årsmötet.

§ 10 Förhandlingsordning

Vid regionens ordinarie årsmöte ska följande punkter tas upp:

1. Medlemskap och upprättande och justerande av röstlängd
2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
3. Antagande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
5. Val av justerare och rösträknare för årsmötet
6. Styrelsens berättelse över verksamhet och ekonomi
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för regionens styrelse
9. Behandling av motioner och förslag
10. Fastställande av verksamhetsförslag och budget
11. Val av regionordförande
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av valberedning
15. Val av ett ombud till Förbundsmötet 

(Det år som Förbundsmöte hålls)
16. Val av arbetsgrupper
17. Mötets avslutande

§ 11 Revision

mom 1: För att granska regionens verksamhet och ekonomi under det gångna året väljer 
årsmötet revisorer, den ena kan vara godkänd eller auktoriserad. Dessa väljs på en tid av 
ett år.

mom 2:  Bokslut ska överlämnas till revisorerna senast den 15 mars. Revisorerna ska 
efter datum för överlämnande avge revision senast fyra veckor därefter.

§ 12 Valbarhet, val och rösträtt

mom 1: Regionens styrelseledamöter väljs på en tid av ett eller två år.
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mom 2: Vid regionens årsmöte har varje medlem i regionen rätt att närvara, ge förslag 
och rösta. Revisorer har rätt att närvara, ge förslag och yttra sig. Anställda av regionen 
har rätt att närvara och yttra sig. Röstning genom fullmakt är inte tillåten.

mom 3:  Valbar är varje medlem som inte på grund av ålder lämnar Förbundet Unga 
Rörelsehindrade under valperioden eller är anställd av regionen.

mom 4: Till revisor kan person som inte är medlem i Förbundet Unga Rörelsehindrade 
väljas. Dock bör minst en av lekmannarevisorerna vara medlem.

§ 13 Verksamhet

Region bör hålla minst fyra aktiviteter per år. Medlemsmöte ska hållas minst två gånger 
per år. Det ena ska vara årsmöte. (se även § 8)

§ 14  Stadgar

mom 1:  Regionen har en egen stadga som baseras på en normalstadga för regioner 
antagen av Förbundet Unga Rörelsehindrades Förbundsmöte.

mom  2:  En  region  kan  aldrig  anta  stadgar  som  bryter  mot  Förbundet  Unga 
Rörelsehindrades stadgar eller mot normalstadgan för regioner. Om det finns konflikter 
mellan  Förbundet  Unga  Rörelsehindrades  stadgar  och  regionens  stadgar  är  det 
Förbundet Unga Rörelsehindrades stadgar som gäller.

mom 3: Om regionen vill göra en stadga som avviker från normalstadgan för regioner 
måste dessa avvikelser godkännas av FS innan de kan träda i kraft.

mom 4: Beslut om stadgeändring fattas av Årsmötet och måste vid begärd omröstning 
godkännas av minst 2/3 av rösterna.

§ 15 Verksamhets- och räkenskapsperiod

mom 1:  Regionens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

mom 2:  Två månader efter årsmötet ska verksamhetsberättelsen, protokoll och bokslut 
skickas till Förbundskansliet.

§ 16 Upplösande av region

mom 1:  För upplösande av regionen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten 
varav det ena ska vara ordinarie. Det ska vara minst sex månader mellan årsmötena. Om 
en styrelse kan bildas och 1/4 av regionens medlemmar önskar fortsätta verksamheten 
kan inte regionen upplösas. Senast en månad innan det första årsmötet måste FS infor
meras om att förslag på nedläggning ska behandlas. 
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mom 2:  Om regionen fattar  beslut  om upplösning ska regionens tillgångar  tillföras 
Förbundet  Unga  Rörelsehindrade.  Tillgångar  som  kommer  från  donationer  eller 
testamenten ska därvid förvaltas i överensstämmelse med donators eller testatorns vilja. 
Övriga tillgångar får inte gå till medlem i Förbundet Unga Rörelsehindrade eller deras 
anhöriga,  inte  heller  i  andra  sammanhang  där  medlem  kan  göra  personlig  vinst. 
Regionens organisationsnummer, konton, abonnemang med mera ska avskrivas.

mom  3: Om  en  region  inte  håller  årsmöte,  inte  skickar  in  verksamhetsberättelse, 
protokoll och bokslut, inte är kontaktbar eller på annat sätt  inte anses aktivt  kan FS 
besluta om nedläggning. FS måste besluta om detta på två FS-möten med minst tre 
månader mellan. Regionens styrelse och anställda måste underrättas om detta efter att 
det första beslutet tagits och ges möjlighet att få igång regionen igen.

mom 4: Om regionen läggs ner flyttas medlemmarna till en aktiv region. De ska ges en 
möjlighet att välja vilken region de vill tillhöra.
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Ordförklaringar
Här nedan förklaras kortfattat några facktermer och juridiska begrepp som förekommer 
i stadgarna.

Ansvarsfrihet
Det formella ställningstagandet till om en styrelse efter verksamhetsperioden ska få sin 
förvaltning "godkänd". När detta beslutats svarar föreningen som sådan för allt som kan 
komma upp i efterhand.

Auktoriserad/Godkänd revisor
Auktoriserad eller godkänd revisor är en titel som utfärdas av Revisorsnämnden till 
person som uppfyller kraven i Revisorslagen. Det krävs bland annat att de yrkesmässigt 
utövar revisionsverksamhet. Det krävs mer för att bli en Auktoriserad revisor än en 
godkänd. Även revisor utan auktorisering är vanligt förekommande, det kallas 
lekmannarevisor. En revisor har som uppgift att granska föreningens arbete, både när 
det gäller ekonomi och verksamhet.

Donation
Med donation brukar man mena en gåva till allmännyttigt ändamål. Donator är den som 
ger  gåvan  (vilket  inte  är  detsamma  som  stiftare  som  är  den  som  skapar  en 
stiftelse/fond).

Firma/- teckning
Firma  är  det  samma  som  namn,  i  vårt  fall  Förbundet  Unga  Rörelsehindrade. 
Firmateckning är befogenheten att företräda Unga Rörelsehindrades riksförbund eller 
region vid till exempel ekonomiska ärenden.

Justerare
Justeraren  intygar  att  en  handling,  t  ex  protokoll,  efter  eventuella  korrigeringar, 
överensstämmer med vad som verkligen ägt rum, beslutats med mera.

Motion
Förslag till beslut upprättat av medlem eller region.

Protokoll
Handling som redovisar händelserna (närvarande, plats, beslut, yttranden, reservationer 
med mera) vid ett sammanträde.

Solidariskt ansvar
Lika ansvar för alla i en grupp till exempel i en styrelse "en för alla och alla för en".

Suppleant
Ersättare
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