
RÄTT TILL FRITID!

I Unga Örnars verksamhet tar 

barn och unga plats. Det börjar 

på lägret, i teatergruppen eller 

på läxläsningen och fortsätter 

i skolan, i vardagslivet och i 

samhället. Som medlem i Unga 

Örnar gör du skillnad, i Sverige 

och i världen.

UNGA ÖRNARS RIKSFÖRBUND
c/o ABFs Förbundsexpedition

Box 522
101 30 Stockholm

08-613 50 00
info@ungaornar.se
www.ungaornar.se

ATT STARTA 
OCH LEDA EN 

AVDELNING
I Unga Örnar driver barn och unga egen verksamhet i sitt 

vardagsliv. Har du en idé om vad du vill göra kan du till-

sammans med minst fyra vänner starta en avdelning i Unga 

Örnar (5 totalt). Ni bildar en egen styrelse och får lite 

pengar och kan bestämma vad ni ska göra tillsammans. Här 

hittar du info om hur ni startar och driver en avdelning i 

Unga Örnar!

5 BRA GREJER MED ATT STARTA EN AVDELNING:
1. Nätverk! Vi har över 100 avdelningar med barn- och 

ungdomsverksamhet.
2. Utveckling! Stöd och utbyten för att utveckla er verk-

samhet!
3. Utbildning! I ledarskap eller barnkonventionen. 
4. Webshop! Tröjor, ballonger, material!
5. Pengar! Startbidrag när ni kör igång samt en slant varje 

år

Håll utkik på hemsidan! Kontakta också ditt distrikt eller 
förbundsexpeditionen för att få veta mer. 



Vilka behov av fritid finns för barn och unga i er kom-
mun eller stadsdel? Vad vill ni förändra? I Unga Örnar 
kan ni både bedriva fritidsverksamhet och påverka 
politiker i er kommun. En avdelning kan finnas i en 
kommun men kan också vara med medlemmar från 
hela landet.

Oavsett vad ni gör är det viktigt att demokrati och 
allas lika värde är i fokus. Ni kan inte starta flera 
avdelningar med samma medlemmar-, styrelse och 
aktiviteter. Då är det bättre att ni har en avdelning 
med just er aktivitet. Diskutera vad just ni vill göra! 
För tips och idéer kan ni kika på www.ungaornar.se

VAD SKA VI GÖRA?

Ni kan heta i stort sett vad som helst men ha gärna 
med Unga Örnar i ert namn, exempelvis Unga Örnar 
Göteborg eller Unga Örnar teater.

VAD SKA VI HETA?

På första mötet ska ni också välja stadgar. Stadgar 
bestämmer hur avdelningen fungerar och vad med-
lemmar har för rättigheter. Vi rekommenderar att ni 
använder er av Unga Örnars avdelningsstadgar som ni 
hittar på http://ungaornar.se/material/verksamhet/. Vill 
ni ha egna stadgar ska förbundsstyrelsen titta på dem 
först. 

STADGAR

Minst tre personer ska sitta i styrelsen när ni star-
tar avdelningen. Styrelsen är ansvarig för att leda 
verksamheten och aktiviteterna ni ska göra. Den ska 
också ordna medlemsmöte några gånger per år. 

Ni måste ha en ordförande som leder arbetet, en 
kassör som har hand om pengarna och en eller flera 
ledamöter som är bra på det mesta. Det måste 
också finnas en medlemsregisteransvarig men det 
kan vara samma person som är ordförande, kassör 
eller ledamot. Inlogg till registret får den personen via 
förbundsexpeditionen. 

STYRELSE

Avdelningen ska ha en revisor och en ersättare när 
ni startar avdelningen och som varje år tittar på eko-
nomin och er verksamhet. Revisorerna ska inte sitta 
i styrelsen men de kan ge råd till avdelningen. Till 
årsmötet ber ni revisorerna titta på ekonomin och 
skriva en rapport. 

REVISOR

INTÄKTER

Beskrivning Intäkt (kr)

Startpeng UÖ Riksförbund 500

ABF 1500

Kommunen 1500

TOTALT: 3500

UTGIFTER

Beskrivning Kostnad (kr)

Inköp material 500

Fika till möten 1200

Årsmöte 300

Medlemsutflykt 1200

Övrigt 300

TOTALT: 3500

När ni startar avdelningen ska ni skriva ner en verk-
samhetsplan. Det är en planering för vad styrelsen 
ska göra under året. Budgeten är samma sak fast 
gäller ekonomin. Här följer ett exempel på hur verk-
samhetsplan och budget kan se ut:

Verksamhetsplan: Teater minst varannan onsdag, med-
lemsvärvning i skolor, försöka påverka politiker att satsa 
på fritid, årsmöte i januari, styrelsemöten en gång per 
månad, bjuda in medlemmarna till en sommarutflykt.

Budget:

PLANERING OCH PENGAR

För att avdelningen ska kunna få pengar från Unga 
Örnar behöver ni ha ett bankkonto, ni kan också 
använda distriktets eller ABF:s konto, avgör vilket 
som är lättast. När ni startar er avdelning väljer ni 
firmatecknare, de som har rätt att tillsammans ta 
ut pengar från kontot. Man säger att man väljer två i 
förening. Om någon av firmatecknarna är under 18 år 
krävs förälders medgivande. Minst en av firmateck-
narna måste vara över 18 år.  

Starta bankkonto: Ni kan starta ett bankkonto hos 
Swedbank som Unga Örnar använder eller en annan 
bank. Ta med protokollet, stadgar och organisations-
nummer (ansök på www.skatteverket.se). Frågor? 
kontakta Swedbank!

BANKKONTO

Skicka in ert starta-avdelningsprotokoll till info@ung-
aornar.se eller Unga Örnars Riksförbund, c/o ABFs 
förbundsexpedition, Box 522, 101 30 Stockholm.

Vi går igenom alla uppgifter. Detta kan ta 2-4 veckor 
beroende på hur mycket vi har att göra för tillfället. 
Om någonting saknas kontaktar vi er.

ANSÖK OM ATT BLI AVDELNING

Vi har samlat all information om medlemskap 
och viktiga datum för avdelningar i broschyren 
“Medlemsguide”. Kika på hemsidan! Här finns info 
om hur en person blir medlem och bekräftar sitt 
medlemsskap. Men också om Avdelningsslanten som 
aktiva avdelningar kan ta del av.

MEDLEMMAR

Avdelningens årsmöte hålls varje år senast den 28 
februari. Alla medlemmar blir inbjudna minst 14 dagar 
före. Alla medlemmar har rösträtt och får lämna 
motioner (förslag). De lämnas till styrelsen i god tid 
före årsmötet. Efter årsmötet ska ni maila eller skicka 
in ert årsmötesprotokoll till förbundsexpeditionen. 
Kika på årsmötesprotokollet på hemsidan för att se 
vad som ska ingå på mötet!

ÅRSMÖTE

 VERKSAMHETSREDOVISNINGwww.facebook.com/ungaornar

 VERKSAMHETSREDOVISNINGwww.twitter.com/ungaornar

SHOPPA LOSS!

Missa inte ett besök i 
vår webbshop på www.
ungaornar.se.

Där hittar du Unga 
Örnars informations- och 
marknadsföringsmaterial 
i digital form och du kan 
självklart beställa t-shirts, 
posters och mycket annat 
smått och gott.

31/1 Verksamhetsredovisningen för föregående år 
ska vara inskickad till Unga Örnars riksförbund.  

28/2 Senaste datum för avdelningsårsmöte.

1/11 Senast 1 november ska ni säga vilken medlems-
avgift ni vill ha för nästa år.  

Läs mer i Medlemsguiden som ligger på
www.ungaornar.se

VIKTIGA DATUM

Vill minst fem medlemmar behålla er avdelning kan 
ni inte lägga ner den.  När ni lägger ner en avdelning 
ska ni prata med distriktsstyrelsen. Vid upplösning får 
distriktet avdelningens pengar och papper.

LÄGGA NER AVDELNINGEN?

Har ni frågor om hur ni gör för att starta en avdel-
ning eller hålla i årsmöte. Kontakta förbundsexpedi-
tionen på info@ungaornar.se eller 08-613 50 00. Vi 
kommer gärna och besöker er också. 

FRÅGOR?


