Stadgar för

Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförening
Reviderad vid årsmötet den 5 mars 2016

§ 1. FÖRENINGENS NAMN
Ungdomsklubbens namn är Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförening och går
under förkortningen JTUF.

§ 2. MÅLGRUPP
Ungdomsföreningen är en sammanslutning av barn och ungdomar som är döva
eller hörselskadade, med eller utan CI och använder teckenspråk i Jönköping och
kommunerna i Småland.

§ 3. ANSLUTNING
Ungdomsföreningen är idag inte ansluten till Sveriges Dövas Ungdomsförbund
men avser att bli det.

§ 4. ÄNDAMÅL
Mom 1
Ungdomsföreningen har till uppgift:
att främja vård, fostran och utbildning av barn och ungdomar med hörselnedsättning
att verka för dövas rätt till teckenspråk att tillvarata medlemmarnas dövpolitiska
intressen
att tillvarata barn och ungdomars med hörselnedsättning kulturella intressen, både vad
gäller dövkultur och samhällets kulturutbud att bedriva verksamhet för barn och
ungdomar på teckenspråkets villkor, där alla är lika värda.
Mom 2
Ungdomsföreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 5. ARBETSSÄTT
Ungdomsföreningen ordnar aktiviteter, barn- och ungdomsläger, studieresor,
kurser, föredrag, möten med mera.
Ungdomsföreningen samarbetar med Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråkigas
förbund och Jönköpings olika dövorganisationer samt andra organisationer som har
betydelse för ungdomsföreningen, för att få bättre tillgång till kulturell stimulans och
för att utbyta erfarenheter samt sprida information om döva och teckenspråk.
Ungdomsföreningen skall på olika sätt aktivera döva och teckenspråkiga barn och
ungdomar.

§ 6. ORGANISATION
Mom 1
Ungdomsföreningen har sitt säte i Jönköping.
Mom 2
Jönköpings Teckenspråkiga Ungdomsförenings beslutande organ är:
Årsmöte - Extra årsmöte - medlemsmöte - Styrelsen – Arbetsutskott.

Mom 3
Ungdomsföreningen tillämpar direktdemokrati.
Mom 4
Ungdomsföreningen skall representera vid Sveriges Dövas Ungdomsförbunds
årsstämma.
Mom 5
Verksamhets- och räkenskapsåret följer kalenderåret 1 januari – 31 december.

§ 7. MEDLEMSKAP
Mom 1
Döva, hörselskadade, CI-bärare och hörande kan bli medlem under förutsättning
personen accepterar föreningens stadgar och allmänna riktlinjer.
Mom 2
Medlemskap kan beviljas från och med det år personen fyller 6 år till och med det
att personen fyllt 31 år.
Mom 3
För att ha rösträtt vid årsmötet ska man vara medlem samma år som årsmötet.
Mom 4
Ungdomsföreningen kan även ta emot medlemmar från andra orter, under förutsättning
att det inte finns någon ungdomsklubb på orten i fråga.

§ 8. UTTRÄDE OCH UTESLUTNING
Mom 1
Medlem, som önskar utgå ur ungdomsföreningen, bör skicka in anmälan till
föreningens styrelse.
Mom 2
Medlem som bryter mot ungdomsföreningens stadgar och/eller övriga
bestämmelser kan av föreningens styrelse, efter varning och om inte bättring skett,
uteslutas.
Mom 4
Medlem, som utgått eller uteslutits ur ungdomsföreningen, har inte rätt att få tillbaka vad
personen inbetalat eller skänkt.
Mom 5
Beslut om uteslutning fattas av föreningens styrelse och gäller i avvaktan på
årsmötets beslut. Beslutet fattas med 2/3 majoritet.

§ 9. ÅTERINTRÄDANDE
Mom 1
Om medlem, som uteslutits, önskar återinträdande i ungdomsföreningen, skall ansökan
göras hos styrelsen som avgör om återinträdandet skall beviljas. Dock skall styrelsen i
tveksamma fall med eget utlåtande uppskjuta frågan om återinträdande till
medlemsmöte eller årsmöte.

§ 10. ÅRSMÖTE
Mom 1
Årsmötet är högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls varje år före mars månads
utgång.
Mom 2
Kallelse till ordinarie årsmöte skall utsändas senast en månad före årsmötet och
tillkännages i föreningens officiella organ.
Mom 3
Alla medlemmar i ungdomsföreningen har rätt att lämna motioner till årsmötet.
Mom 4
Motion avsedd att behandlas av årsmötet skall vara inskickad till föreningens styrelse
senast tre veckor före årsmötet.
Mom 5
Verksamhetsberättelse, ekonomiberättelse, valberedningens förslag, propositioner samt
motioner försedda med föreningsstyrelsens yttrande skall senast två veckor före årsmötet
vara medlemmarna tillhanda.
Mom 6
Styrelsens ledamöter äger icke rösträtt i beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen, inte
heller i val av revisorer.
Mom 7
Varje medlem äger en röst.
Mom 8
Särskilt inbjudna enskilda personer, tjänstemän och representanter från andra
organisationer äger rätt att delta i årsmötets överläggningar men har inte förslagseller rösträtt, dock kan dessa få yttranderätt om ett enhälligt årsmöte godkänner
det.
Mom 9
Vid lika röstantal skall ny omröstning företas. Vid fortsatt lika röstetal avgörs valet genom
lottdragning.
Mom 10
Val av föreningens ordförande på ett år och (antalet ledamöter, dock minst två)
ledamöter på två år (avgår växelvis varje år) om så uppfyller kraven enligt § 15. Val av
styrelsen och övriga val genomförs med omröstning med slutna valsedlar, om en

medlem begär det. Vald är den person som fått över hälften av närvarande medlemmars
röster.
Mom 11
Dagordningen vid ordinarie årsmöte skall i angiven följd ta upp ärenden enligt
följande:
1) Årsmötets öppnande
2) Frågan om årsmötet är behörigt utlyst
3) Godkännande av dagordning
4) Rapport från styrelsen
5) Val av årsmötesordförande
6) Val av årsmötessekreterare
7) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
8) Godkännande av verksamhetsberättelse
9) Godkännande av ekonomiberättelse
10) Revisorernas berättelse
11) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna året
12) Behandling av propositioner
13) Behandling av motioner
14) Val av ordförande
15) Val av ledamöter
16) Val av två revisorer (varav den ena ska vara auktoriserad) samt en
revisorssuppleant
17) Val av valberedning om två ledamöter (varav en ska vara sammankallare)
18) Avslutning
Mom 12
Protokollet från årsmötet bör i justerat skick vara klar senast en månad efter
årsmötet.
Mom 13
Extra årsmöte hålls när föreningsstyrelsen eller minst ¼ av medlemmarna begär det
skriftligt.
Mom 14
Vid extra årsmöte får endast de frågor som står i kallelsen behandlas.
Mom 15
Inför varje beslut ska årsmötesordföranden fråga medlemmarna på årsmötet om man kan
gå till beslut. Efter det ska årsmötesordföranden fråga medlemmarna om dem:
1) bifaller förslaget
2) avslår förslaget
Som sista ordning presenterar årsmötesordföranden resultatet.

§ 11. MEDLEMSMÖTE
Mom 1
Styrelsen är skyldig att kalla medlemmarna till ett möte minst en gång om året eller
om minst 20 % av medlemmarna skriftligen begär det.

Mom 2
På årets sista medlemsmöte, dock senast före november månads utgång, skall
verksamhets- och budgetplan för nästkommande år fastställas.
Mom 3
Protokollet skall vara justerat inom en månad efter medlemsmötet.

§ 12. STYRELSEN
Mom 1
Styrelsen har sitt säte i Jönköping och tar hand om den omedelbara ledningen av
ungdomsföreningens verksamhet efter överenskommelse med dess stadgar och av
årsmötet fattade beslut.
Mom 2
Styrelsen består av en ordförande och minst två ledamöter i jämna antal.
Mom 3
Styrelsens ordförande väljs på ett år, ledamöter på två år (avgår växelvis).
Mom 4
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Kassör kan om
synnerliga skäl föreligger väljas utanför styrelsen.
Mom 5
Styrelsen bör sammankallas, på kallelse av ordförande, minst fyra gånger årligen.
Mom 6
Styrelsen äger rätt att kalla adjungerade vid behov.
Mom 7
Styrelsemedlem, som inte varit närvarande vid tre sammanträden utan giltiga skäl, anses
ha avgått ur styrelsen.
Mom 8
Styrelsen är beslutsmässig då minst två ledamöter, plus en ordförande eller vice
ordförande, är närvarande.
Mom 9
Styrelsen utser de personer som äger rätt att teckna organisationens firma.
Mom 10
Alla ärenden avgörs genom öppen omröstning. Votering i personfrågor skall vara
sluten, om en ledamot så begär.
Mom 11
Ordförande äger utslagsröst.
Mom 12
Styrelsen tillsätter de kommittéer som styrelsen tycker behövs.

Mom 13
Styrelsen tillsätter, vid behov, ett arbetsutskott innehållande föreningens ordförande
och två ledamöter. Den tredje ledamoten fungerar som suppleant och träder in när
någon ordinarie ledamot är förhindrad att närvara.

§ 13. VALBEREDNING
Valberedningen utses för ett år. Valberedningen bör vara minst två personer varav
en är sammankallare.

§ 14. VALBARHET
Mom 1
Valbar är en person som blivit antagen som medlem.
Mom 2
Valbar till styrelseledamot är den medlem som fyllt 16 år men inte är 31 år. För
ordförande och kassör gäller 18 år.
Mom 3
Vald ledamot eller suppleant som sitter i föreningens arbetsutskott måste vara över
18 år.

§ 15. REVISION
Mom 1
Föreningens samtliga räkenskaper skall granskas av två revisorer, varav en är
auktoriserad.
Mom 2
Föreningens räkenskaper förses per kalenderår och skall före den 31 januari genom
kassaförvaltarens försorg skickas till revisorer för granskning. Revisorerna skall
avge berättelse över revisionen inom 15 dagar.
Mom 3
På särskild kallelse av ordförande skall revisorn närvara vid styrelsesammanträdes eller
årsmötesbehandling av ungdomsföreningens räkenskaper.

§ 16. ÄNDRING AV STADGAR
Beslut om stadgeändringar fattas med 2/3 majoritet av de närvarande vid årsmötet.

§ 17. STADGARNAS BESTÄMMELSER
Bestämmelserna i dessa stadgar om ungdomsföreningens ändamål får aldrig i sin
andemening ändras.

§ 18. UNGDOMSKLUBBENS UPPLÖSNING
Skulle ungdomsföreningen upplösas, får föreningens kontanta tillgångar inte
fördelas mellan de kvarvarande medlemmarna utan skall lämnas till Sveriges Dövas
Ungdomsförbund för förvaltning tills ungdomsföreningen eventuellt återuppstår.
Sveriges Dövas Ungdomsförbund har rätt när så anses, använda innestående medel

för bildande av ny ungdomsförening eller bedriva verksamhet för barn och
ungdomar i Jönköpings län. För att beslut om ungdomsförenings upplösning skall
äga giltighet måste beslut fattas med 2/3 majoritet, av närvarande röstberättigade
medlemmar, i två på varandra följande ordinarie årsmöten.

