NORRLANDS UNGDOMSRÅD

STADGAR

§ 1.

KLUBBS NAMN
Barn- och ungdomsklubbens namn är NORRLANDS UNGDOMSKLUBB och går
under förkortningen NU. NU bildades den 28 april 2012 i Härnösand.

§ 2.

MÅLGRUPP
Ungdomsklubben är en sammanslutning av främst döva och hörselskadade, barn och
ungdomar, även med eller utan hjälpmedel som Cochlea Implantat och hörapparat i
ålder mellan 6 till 30 år i Norrland (Gävleborgs län, Jämtlands län, Västernorrlands län,
Västerbottens län och Norrbottens län) som använder teckenspråk.

§ 3.

ANSLUTNING
Ungdomsklubben är ansluten till Sveriges Dövas Ungdomsförbund – SDUF.

§ 4.

BARN OCH UNGDOMSKLUBBENS ÄNDAMÅL
Mom. 1
Ungdomsklubben har till uppgift:


att bedriva verksamhet på teckenspråk för alla våra medlemmar.



att ge våra medlemmar chansen att knyta nya kontakter med
teckenspråkiga barn och ungdomar från hela Sverige.



att nå fram till barn och ungdomar med hörselnedsättning som går på Kristinaskolan
och integrerat i Norrland.



att ge våra medlemmar kunskaper i sin egen kultur, dövhistoria och dövidentitet
genom våra aktiviteter.



att skapa ett intressepolitiskt arbete hos medlemmarna samt göra dom medveten om
deras rättigheter.



att anordna minst en aktivitet som underlättar för medlemmar från hela Norrland att
delta genom att t.ex. stå för resekostnader eller hålla aktiviteter i orterna där det finns
dövföreningar.



att bygga en stabil ungdomsklubb som kan föras vidare till nästa generation.

Mom. 2
Ungdomsklubben är partipolitisk och religiös obunden.
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§ 5.


§ 6.

ARBETSÄTT
Ungdomsklubben ordnar barn- och ungdomsläger, kurser, möten m.m.



Ungdomsklubben samarbetar med dövföreningarna i Norrland och andra
organisationer som har betydelse för ungdomsklubben för att få bättre tillgång till
kulturell stimulans och för utbyte av erfarenheter.



Ungdomsklubben ska främja kunskapstillväxt om döva och hörselskadade.



Ungdomsklubben skall aktivera teckenspråkiga barn och ungdomar på olika sätt.

ORGANISATION
Mom. 1
Ungdomsklubbens beslutande organ är:


Årsmöte



Extra årsmöte



Medlemsmöte



Styrelsen



Arbetsutskott



Kommittéer

Mom. 2
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.
§ 7.

MEDLEMSKAP
Mom. 1
Både döva och hörande kan beviljas medlemskap under förutsättning att personen
accepterar klubbens stadgar och allmänna riktlinjer.
Mom. 2
Medlemskapet kan beviljas från och med det år personen fyller 6 år till och med det att
personen fyllt 30 år, under förutsättning att medlemsavgiften är betald.
Mom. 3
För att ha rösträtt vid årsmötet ska medlemsavgiften för det nya året vara inbetald.
Mom. 4
Ungdomsklubben kan även ta emot medlemmar från andra orter utanför Norrland,
under förutsättning att det inte finns någon ungdomsklubb på orten i fråga.

§ 8.

MEDLEMSAVGIFT
Mom. 1
Medlemsavgiften för nästa verksamhetsår ska beslutas av årsmötet.
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Mom. 2
Ungdomsklubben, som tar emot medlemmar från andra orter där det inte finns någon
ungdomsklubb, får ersättning för förbundsavgiften från dövföreningen på medlemmens
ort.
§ 9.

UTTRÄDE OCH UTESLUTNING
Mom. 1
Medlem, som önskar utgå ur ungdomsklubben, anmäler detta skriftligt till klubbens
styrelse.
Mom. 2
Medlem, som under ett kalenderår inte betalt medlemsavgiften, anses ha utträtt ur
ungdomsklubben.
Mom. 3
Medlem, som bryter mot ungdomsklubbens stadgar och/eller övriga bestämmelser, kan av
klubbens styrelse efter varning bli utesluten.
Mom. 4
Medlem, som utgått eller uteslutits ur ungdomsklubben, har inte rätt att få tillbaka vad
denne inbetalat eller skänkt.
Mom. 5
Beslut om uteslutning fattas av klubbens styrelse och gäller i avvaktan på årsmötets beslut.
Beslutet fattas med 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar vid årsmötet.

§ 10. ÅTERINTRÄDANDE
Mom. 1
Om medlem, som uteslutits, önskar återinträdande i ungdomsklubben, skall ansökan göras
hos styrelsen som avgör om återinträdandet skall beviljas. Dock skall styrelsen i
tveksamma fall uppskjuta frågan om återinträdande till medlemsmötet eller årsmötet.
§ 11. ÅRSMÖTE
Mom. 1
Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls varje år före
marsmånads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar.
Mom. 2
Kallelse till ordinarie årsmöte skall utsändas till medlemmar senast en månad före
årsmötet och tillkännages i klubbens officiella organ.
Mom. 3
Alla medlemmar i ungdomsklubben har rätt att lämna in motioner till årsmötet.
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Mom. 4
Motion avsedd att behandlas vid årsmötet, skall vara inskickad till klubbens styrelse
senast tre veckor före årsmötet. Motion inkommen senare tas inte upp till behandling.
Mom. 5
Verksamhetsberättelsen, ekonomiberättelsen, budgetförslag, valberedningens förslag,
propositioner samt motioner försedda med styrelsens yttrande skall senast två veckor före
årsmötet vara medlemmarna tillhanda.
Mom. 6
Styrelsens ledamöter äger icke rösträtt i beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen,
vid behandling av verksamhetsberättelse och ej 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 ej förslags och
rösträtt. Dock kan dessa få yttranderätt om ett enhälligt årsmöte godkänner det.
Mom. 9
Vid lika röstetal vid sakfrågor eller personval skall lottning ske.
Mom. 10
Val av styrelsens ordförande för en tid av ett år och minst två ledamöter för en tid av två
år om så uppfyller kraven enligt § 16.
Val av styrelsen och övriga val genomförs vid röstning med slutna valsedlar,
om en medlem begär detta.
Val av den person som fått över hälften av närvarande medlemmars röster.
Mom. 11
Dagordningen vid årsmöte skall i angiven följd ta upp ärenden enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Årsmötets öppnande.
Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Godkännande av dagordning.
Rapporter från styrelsen.
Val av årsmötets ordförande.
Val av årsmötets sekreterare.
Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare.
Godkännande av verksamhetsberättelsen för det gånga året.
Godkännande av ekonomiberättelsen för det gånga året.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Revisionsberättelse.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gånga året.
Behandling av propositioner.
Behandling av motioner.
Val av ordförande för en tid av ett år.
Val av två ledamöter för en tid av två år.
Val av en revisor för en tid av ett år.
Val av en valberedning om minst två personer för en tid av ett år.
Avslutning.

Mom. 12
Protokollet från årsmötet ska i justerat skick vara klart senast en månad efter årsmötet.
Mom. 13
Extra årsmötet hålls när klubbens styrelse eller minst ½ av medlemmarna begär det
skriftligt.
Mom. 14
Vid extra årsmötet får endast de frågor som står i kallelsen behandlas.
§ 12. 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 novembermånads utgång, skall verksamhetoch budgetplan för nästkommande år fastställas.
Mom. 3
Protokollet skall vara justerat inom en månad efter medlemsmötet.
§ 13. STYRELSEN
Mom. 1
Styrelsen har sitt säte där ordföranden bor och tar hand om den omedelbara ledningen av
ungdomsklubbens verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar och av årsmötets
fattade beslut.
Mom. 2
Styrelsen består av en ordförande och minst två ledamöter.
Mom. 3
Styrelsens ordförande väljs för en tid av ett år och två ledamöter för en tid av två år (avgår
växelvis).
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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 av ordförande minst fyra gånger årligen.
Mom. 6
Styrelsen äger rätt att kalla en adjungerad ledamot vid behov.
Mom. 7
Styrelsemedlem, som ej har varit närvarande vid tre sammanträden utan giltiga skäl, anses
ha avgått ur styrelsen.
Mom. 8
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöter, däribland ordförande eller vice
ordförande, är närvarande.
Mom. 9
Styrelsen utser de personer som äger rätt att teckna klubbens firma.
Mom. 10
Alla ärenden avgörs genom öppen omröstning och med enkel majoritet. Röstning i
personfrågor skall vara sluten, om en ledamot så begär.
Om någon medlem begär votering, öppen eller sluten, ska denna begäran bifallas.
Mom. 11
Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röste val har ordföranden utslagsröst.
Mom. 12
Styrelsen tillsätter de kommittéer vid behov.
Mom. 13
Styrelsen tillsätter ett arbetsutskott vid behov.
§ 14. REVISION
Mom. 1
Ungdomsklubbens samtliga räkenskaper skall granskas av en förtroendevald revisor.
Mom. 2
Ungdomsklubbens räkenskaper föres per kalenderår och skall före den 31 januari genom
kassaförvaltarens försorg skickas till revisorn för granskning. Revisorn skall avge
berättelse över revisionen inom 15 dagar.
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Mom. 3
På särskild kallelse av ordföranden skall revisorn närvara vid sammanträdes eller
årsmötesbehandling av ungdomsklubbens räkenskaper.
§ 15. VALBEREDNING
Valberedningen utses för ett år och arbetar i enlighet med av årsmötet godkänd PM.
§ 16. VALBARHET
Mom. 1
Valbar är person som blivit antagen som medlem och har betalt fastställd medlemsavgift
samt varit medlem i ungdomsklubben minst ett år.
Mom. 2
Valbar till styrelseledamot är medlem som fyllt 16 år, men inte är 31 år. För ordförande
gäller mist 18 år.
Mom. 3
Vald ledamot eller suppleant som sitter i klubbens arbetsutskott måste vara över 18 år.
§ 17. ÄNDRING AV STADGAR
Beslut om stadgeändring fattas med 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna vid
årsmötet.
§ 18. STADGARNAS BESTÄMMELSER
Bestämmelserna i dessa stadgar om ungdomsklubbens ändamål får aldrig i sin
andemening ändras.
§ 19. UNGDOMSKLUBBENS UPPLÖSNING
Mom. 1
Ungdomsklubben kan inte upplösas, så länge 1/3 av medlemmarna motsätter sig detta.
Mom. 2
Skulle ungdomsklubben upplösas får klubbens kontanta tillgångar inte fördelas mellan de
kvarvarande medlemmarna utan skall lämnas till Sveriges Dövas Ungdomsförbund för
förvaltning tills ungdomsklubben eventuellt återuppstår. Sveriges Dövas Ungdomsförbund
har rätt när så anses använda innestående medel för bildande av en ny ungdomsklubb eller
bedriva verksamhet för teckenspråkiga barn och ungdomar i Norrland.
För att beslut om ungdomsklubbens upplösning skall äga giltighet måste beslut fattas med
2/3 majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar i två år varandra följande
ordinarie årsmöten.

Stadgar stiftades den 20 mars 2014
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