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STADGAR FÖR UNGA ÖRNAR
Antagna kongressen 2016

Avdelning, distrikt, förbund och krets
Stadgar är de regler som gäller för Unga Örnar. Stadgarna förklarar vad organisationens
mål är, hur bland annat styrelsen blir vald och hur verksamheten ska fungera. Längst
bak hittar du en ordlista för svåra ord.

POSTADRESS
Unga Örnars Riksförbund
c/o ABFs förbundsexpedition
Box 522
101 30 Stockholm

FAKTURAADRESS
Unga Örnars Riksförbund
c/o Sunderby Folkhögskola
Kråkbergsvägen 7
954 42 Södra Sunderbyn

BESÖKSADRESS
Unga Örnars Riksförbund
Olof Palmes gata 9
111 37 Stockholm

HEMSIDA
www.ungaornar.se

ORGANISATIONSNUMMER
802003-6318
BANKGIRO
242-7284
1 (30)

FREDAG DEN 21 OKTOBER 2016

Innehållsförteckning
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ............................................................................................... 4
§ 1. ÄNDAMÅL........................................................................................................................... 4
§ 2. MEDLEMSKAP ..................................................................................................................... 4
§ 3. MEDLEMSAVGIFTEN OCH BEKRÄFTELSEN............................................................................... 4
§ 4. UNGA ÖRNARS VÄNNER (UÖV)............................................................................................ 5
STADGAR FÖR AVDELNING................................................................................................... 6
§ 1. VERKSAMHETSOMRÅDE OCH NAMN ....................................................................................... 6
§ 2. UPPGIFT ............................................................................................................................. 6
§ 3. MEDLEMSMÖTE .................................................................................................................. 6
§ 4. ÅRSMÖTE ........................................................................................................................... 6
§ 5. AVDELNINGSSTYRELSEN....................................................................................................... 8
§ 6. PERSONAL .......................................................................................................................... 9
§ 7. REVISION............................................................................................................................ 9
§ 8. STADGEÄNDRING, LOKAL ANPASSNING, AVDELNINGS UPPHÖRANDE ........................................ 10
NORMALSTADGAR FÖR DISTRIKT .................................................................................... 11
§ 1. VERKSAMHETSOMRÅDE OCH NAMN ..................................................................................... 11
§ 2. UPPGIFT ........................................................................................................................... 11
§ 3. ORGANISATION ................................................................................................................. 11
§ 4. DISTRIKTSÅRSMÖTE .......................................................................................................... 11
§ 5. DISTRIKTSSTYRELSEN........................................................................................................ 13
§ 6. PERSONAL ........................................................................................................................ 14
§ 7. REVISION.......................................................................................................................... 14
§ 8. DISTRIKTSAVGIFTER.......................................................................................................... 15
§ 9. STADGEÄNDRING, LOKAL ANPASSNING, DISTRIKTETS UPPHÖRANDE........................................ 15
STADGAR FÖR FÖRBUNDET ............................................................................................... 16
§ 1. UPPGIFT ........................................................................................................................... 16
§ 2. ORGANISATION ................................................................................................................. 16
§ 3. VAL AV KONGRESSOMBUD .................................................................................................. 16
§ 4. KONGRESSEN .................................................................................................................... 17
§ 5. SAMRÅD MED DISTRIKTEN .................................................................................................. 20
§ 6. FÖRBUNDSSTYRELSEN ....................................................................................................... 20
§ 7. REVISION.......................................................................................................................... 21
§ 8. FÖRBUNDSPERSONAL......................................................................................................... 22
§ 9. INTRÄDE OCH MEDLEMSKAP ............................................................................................... 22
§ 10. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER............................................................................................. 23
§ 11. STADGEÄNDRING ............................................................................................................ 23
§ 12. STADGARNAS IKRAFTTRÄDANDE....................................................................................... 23
STADGAR FÖR KRETS .......................................................................................................... 24
§ 1. VERKSAMHETSOMRÅDE OCH NAMN ..................................................................................... 24
§ 2. UPPGIFT ........................................................................................................................... 24
§ 3. ORGANISATION ................................................................................................................. 24
POSTADRESS
Unga Örnars Riksförbund
c/o ABFs förbundsexpedition
Box 522
101 30 Stockholm

FAKTURAADRESS
Unga Örnars Riksförbund
c/o Sunderby Folkhögskola
Kråkbergsvägen 7
954 42 Södra Sunderbyn

BESÖKSADRESS
Unga Örnars Riksförbund
Olof Palmes gata 9
111 37 Stockholm

HEMSIDA
www.ungaornar.se

ORGANISATIONSNUMMER
802003-6318
BANKGIRO
242-7284
2 (30)

FREDAG DEN 21 OKTOBER 2016

§ 4. KRETSÅRSMÖTE ................................................................................................................ 24
§ 5. KRETSSTYRELSEN.............................................................................................................. 26
§ 6. PERSONAL ........................................................................................................................ 27
§ 7. REVISION.......................................................................................................................... 27
§ 8. AVGIFT............................................................................................................................. 28
§ 9. UTTRÄDE ......................................................................................................................... 28
§ 10. STADGEÄNDRING, LOKAL ANPASSNING, LÄGGA NER KRETSEN............................................... 28
SVÅRA ORD ............................................................................................................................ 29

POSTADRESS
Unga Örnars Riksförbund
c/o ABFs förbundsexpedition
Box 522
101 30 Stockholm

FAKTURAADRESS
Unga Örnars Riksförbund
c/o Sunderby Folkhögskola
Kråkbergsvägen 7
954 42 Södra Sunderbyn

BESÖKSADRESS
Unga Örnars Riksförbund
Olof Palmes gata 9
111 37 Stockholm

HEMSIDA
www.ungaornar.se

ORGANISATIONSNUMMER
802003-6318
BANKGIRO
242-7284
3 (30)

FREDAG DEN 21 OKTOBER 2016

Allmänna bestämmelser
§ 1. Ändamål
Unga Örnar är en barn- och ungdomsorganisation där alla barn och unga är välkomna. Vi
bedriver fritidsverksamhet på områden som läger, kultur, idrott och hälsa på barn och
ungas egna villkor.
Vi brinner för barn och ungas jämlika villkor och möjligheter i livet. Alla barn har rätt att
vara barn, få sin röst hörd och ha kul. Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden
organisation där vi lär oss demokrati i praktiken.
Vi är en del av den internationella arbetarrörelsen och kämpar för barns rättigheter i
hela världen. Vi jobbar för att Sverige och andra länder ska följa FNs barn konvention.
Unga Örnar är barns röst i hela världen!

§ 2. Medlemskap
Medlem i Unga Örnar är den person som betalar sin medlemsavgift eller bekräftar sitt
medlemskap. Det gör medlemmen individuellt varje år. Avdelningen bestämmer på
årsmöte eller medlemsmöte om det ska göras genom medlemsavgift eller genom annan
aktiv handling. Förbundsstyrelsen beslutar hur den aktiva handlingen ska genomföras.
Medlemskapet är knutet till Unga Örnars riksförbund. Varje medlem tillhör en avdelning
och ett distrikt. Medlem har rätt att flytta sitt medlemskap genom att meddela det till
förbundet. Medlemskapet i Unga Örnar är avgifts- och bekräftelsefritt första året, i de fall
distrikten inte begär annat.

§ 3. Medlemsavgiften och bekräftelsen
Förbundet ansvarar för att samla in bekräftelse och medlemsavgift som omfattar avgift
till avdelning, distrikt och förbund. Beslut om medlemsavgiftens storlek bestäms av
respektive organisationsleds årsmöte eller medlemsmöte och meddelas förbundet
senast den 1 november. Beslut om det ska vara en aktiv handling som bekräftelse
beslutas av avdelningens årsmöte eller medlemsmöte och meddelas förbundet senast
den 1 november. För avdelningar och distrikt som inte meddelar beslut om
medlemsavgiftens storlek eller form har förbundsstyrelsen rätt att göra detta.
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Distrikt får inte ta ut en medlemsavgift från medlem om avdelningen beslutar att ha
aktiv handling som bekräftelse av medlemskapet enligt § 2 Medlemskap. Distriktet kan
istället ta ut motsvarande avgift från avdelningen.
Inbetalda medlemsavgifter för distrikt och avdelning utbetalas av förbundet årligen.

§ 4. Unga Örnars Vänner (UÖV)
Medlem i organisationen Unga Örnars Vänner har rätt att säga sin åsikt vid Unga Örnars
medlemsmöten och årsmöten. Medlem i Unga Örnars Vänner har rätt att delta på
aktiviteter och vara ledare inom Unga Örnars verksamhet. Medlem i Unga Örnars
Vänner är valbar till följande uppdrag inom organisationen: revisor, valberedning,
förbundsstyrelse, kretsstyrelse, distriktsstyrelse och avdelningsstyrelse. Medlem i Unga
Örnars Vänner har inte rösträtt på avdelningarnas medlems- eller årsmöten och är inte
ombudsgrundande inom Unga Örnar.
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Stadgar för avdelning
§ 1. Verksamhetsområde och namn
En avdelning kan utgå från intresse, aktiviteter eller från geografiskt område.
Avdelningens namn bestäms av årsmötet och verksamhet bestäms både av års -och
medlemsmöten.

§ 2. Uppgift
Avdelningens uppgift är att ha verksamhet utifrån medlemmarnas intresse där alla är
välkomna att delta efter sina egna förutsättningar. Verksamheten kan exempelvis vara
läger, gruppverksamhet, kultur, idrott och hälsa. Avdelningen ska följa Unga Örnars
stadgar och ändamål. Avdelningens uppdrag är att verka för att minst 60 procent av
medlemmarna är i åldern 6-25 år.

§ 3. Medlemsmöte
Styrelsen är ansvarig för att genomföra medlemsmöten som alla medlemmar ska vara
inbjudna till. Verksamhetsplan och budget ska beslutas om på medlemsmöte eller
årsmöte. Ett medlemsmöte kan även besluta om bekräftelse av medlemskap ska ske
genom medlemsavgift eller genom aktiv handling samt vilken avgift det ska vara om
bekräftelse av medlemskap sker genom avgift.
Styrelsen ska även bjuda in till medlemsmöte när minst hälften av medlemmarna begär
det. Vid omröstning gäller samma regler som i § 4 Moment 4.
Protokoll: Vid mötet ska protokoll skrivas med datum, vilka som var där och vad mötet
beslutade om. Protokollet ska justeras av två personer som är med på mötet.

§ 4. Årsmöte
Moment 1 Uppgift
Årsmötet ska hållas varje år före sista februari.
På årsmötet ska följande frågor behandlas:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

årsredovisning
revisorernas berättelse
frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
motioner och förslag
val
beslut om bekräftelse av medlemskapet genom medlemsavgift eller aktiv
handling
g) medlemsavgiftens storlek (om medlemsavgift tillämpas)
Kommentar: Årsredovisningen ska innehålla en kort berättelse om verksamheten,
medlemstal, antal aktiviteter, avdelningens ledning/styrelse, balans- och resultaträkning
samt ett slutord som sammanfattar föregående verksamhetsår i avdelningen.
Moment 2 Sammansättning och rösträtt
Alla medlemmar bjuds in minst 14 dagar före årsmötet och har rösträtt på mötet.
Styrelseledamot har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet.
Moment 3 Motioner
Medlemmar har rätt att lämna in motioner. Avdelningsstyrelsen beslutar om när
motionerna ska vara inskickade.
Moment 4 Omröstning
Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika antal röster har mötets ordförande
utslagsröst. Sluten omröstning ska ske vid val av personer om någon vill det. Vid lika
antal röster i sluten omröstning avgörs valet genom lottdragning. Lämnad röstsedel med
fler eller färre namn än vad som ska väljas är ogiltig.
Moment 5 Styrelse- och revisorsval, mandattid
Årsmötet ska välja avdelningsstyrelse som ska bestå av minst tre ledamöter, varav
ordförande och kassör väljs separat. Majoriteten av avdelningsstyrelsens ledamöter bör
vara under 18 år. För styrelsens ledamöter kan ersättar e väljas. De som väljs ska vara
medlem i Unga Örnar eller Unga Örnars vänner.
Minst en revisor ska väljas samt en ersättare. De ska så långt det går vara medlemmar i
Unga Örnar eller Unga Örnars vänner.
Ombuden ska i möjligaste mån vara under 18 år och jämn könsfördelning ska
eftersträvas.
Mandattiden för de valda bestäms av årsmötet.
Anställd i Unga Örnar kan inte väljas in i styrelsen som den är anställd av.
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Moment 6 Valberedning
Valberedning ska väljas, av årsmötet eller vid något medlemsmöte, för att förbereda
nästa års val. Av dessa väljs en ledamot till sammankallande.
Moment 7 Protokoll
Protokoll: Vid mötet ska protokoll skrivas med datum, vilka som var där och vad mötet
beslutade om. Protokollet ska justeras av två personer som är med på mötet.

§ 5. Avdelningsstyrelsen
Moment 1 Uppgift
Avdelningsstyrelsen beslutar mellan medlemsmöten. Den har främst till uppgift att
utveckla verksamheten och värva nya medlemmar.
Avdelningsstyrelsens uppgift är också att ansvara för samordning, ekonomi,
administration och genomförande av avdelningens verksamhet.
Moment 2 Möten och omröstning
Avdelningsstyrelsen ska ha möten så ofta som de behöver för att leda avdelningens
utveckling. Vid omröstning i styrelsen gäller samma sak som i § 4 Moment 4 i stadgarna.
Minst hälften (men minst tre) av styrelsens ledamöter ska vara med på mötet för att
beslut ska vara giltigt.
Protokoll: Vid mötet ska protokoll skrivas med datum, vilka som var där och vad mötet
beslutade om. Protokollet ska justeras av två personer som är med på mötet.
Moment 3 Firmateckning och fullmakter
Styrelsen bestämmer vilka som ska ha teckningsrätt för avdelningens firma, bank,
postgiro och värdepost, som tecknas två i förening. Om någon av de som utses är under
18 år krävs förälders medgivande. Minst en av de som utses ska vara myndig.
Moment 4 Personalfrågor
Om någon ska anställas är avdelningens styrelse ansvarig.
Avdelningsstyrelsen beslutar om och när ombudsman eller annan tjänst ska tillsättas.
Tjänsten ska utlysas och tillsättas efter samråd med distriktsstyrelsen och
förbundssekreterare.
Styrelse som har anställd personal ska utse en personalansvarig med uppgift att ansvara
för personalfrågorna. Personalansvarig ska vara minst 18 år. Anställningsbevis ska
skickas till förbundsexpeditionen.
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Moment 5 Ekonomi och administration
Avdelningsstyrelsen kan ansvara och sköta ekonomi och administration för flera
avdelningar som inte har myndiga styrelseledamöter eller möjlighet att sköta dessa
uppgifter. En avdelningsstyrelse kan även i samråd med distriktet, krets eller annan
avdelning fatta beslut om att låta distriktet eller annan avdelning eller krets sköta
ekonomi och administration.
Redovisningen ska vara på ett sådant sätt att en årsredovisning för varje avdelning kan
presenteras på årsmötet. Lagar och god redovisningssed ska följas. Kalenderår gäller
som räkenskapsår.
Moment 6 Medlemsregisteransvarig
Styrelsen ska inom sig utse en medlemsregisteransvarig som får tillträde till
avdelningens medlemsregister.

§ 6. Personal
Moment 1 Uppgift
Anställd personal ska utifrån Unga Örnars stadgar och avdelningens
årsmöte/styrelsebeslut göra de arbetsuppgifter man kommit överens om.
Moment 2 Löne- och anställningsvillkor
Löne- och anställningsvillkor regleras genom kollektivavtal mellan KFO och
Handelsanställdas förbund, samt övriga avtal och lagar.
Moment 3 Deltagande i möten
Avdelningens ombudsman ska delta i avdelningens årsmöte samt avdelningsstyrelsens
möten, och har där rätt att säga sin åsikt och lägga förslag. Ombudsmannen är också
skyldig att hålla sig informerad om Unga Örnars utveckling genom att delta på
konferenser, distriktsårsmöten, förbundskongressen och läger.
Moment 4 Medlemskap
All personal ska vara medlem i Unga Örnar.

§ 7. Revision
Moment 1 Uppgift
Revisor ska granska avdelningsstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning, ge
revisionsberättelse till årsmötet med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet. Revisorn
ska särskilt granska avdelningens årsrapport och verksamhet samt rapportering.
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Moment 2 Revisionstidpunkt
Revision ska göras efter varje verksamhetsår och vid andra tidpunkter som revisorn
tycker att det behövs.

§ 8. Stadgeändring, lokal anpassning, avdelnings upphörande
Lokal anpassning och ändring av stadgarna kan ske och beslutas vid avdelningens
årsmöte. Före beslutet på årsmötet ska förslaget till lokal anpassning och ändring
skickas till förbundsstyrelsen för godkännande. Stadgeändringen börjar gälla efter
beslutet i förbundsstyrelsen och på avdelningens årsmöte med 2/3 majoritet.
Avdelningen kan inte upplösas om minst fem medlemmar vill behålla den. Nedläggning
ska göras i samråd med distriktsstyrelsen. Vid upplösning tillfaller avdelningens
tillgångar och handlingar distriktet. Distriktsstyrelsen kan fatta beslut om att överlåta
dessa till en krets.
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Normalstadgar för distrikt
§ 1. Verksamhetsområde och namn
Distriktens geografiska verksamhetsområde och namn beslutas av förbundsstyrelsen på
förslag från berörda distrikt.

§ 2. Uppgift
Distriktens uppgift är att i överensstämmelse med Unga Örnars ändamål,
verksamhetsidé och stadgar leda och utveckla distrikts och avdelningsverksamheten.
Distriktens uppdrag är att verka för att minst 60 procent av medlemmarna är i åldrarna
6-25 år.

§ 3. Organisation
Distriktet består av alla medlemmar och verksamma i distriktet. Distriktets beslutande
organ är distriktsårsmötet samt distriktsstyrelsen.

§ 4. Distriktsårsmöte
Moment 1 Uppgift
Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas senast
sista april. På distriktsårsmötet ska de här punkterna finnas med och behandlas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

årsredovisning med styrelsens berättelse
revisorernas berättelse
frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
medlemsavgiftens storlek
motioner och förslag
val
antal ombud från avdelningarna till nästa årsmöte, och på vilket sätt fördelning
av dessa ska ske
h) antal ombud från de lokala/regionala vänorganisationerna till nästa årsmöte
i) val av kongressombud och ersättare (denna punkt ska endast vara med
kongressår). Hälften av kongressombuden ska, så långt det går, vara 18 år eller
yngre. Ombuden bör vara som äldst 26 år. Jämn könsfördelning ska eftersträvas.
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Moment 2 Sammansättning, val av ombud, rösträtt
Årsmötet består av distriktsstyrelsen, revisorerna och ombud från avdelningarna och
från vänorganisationerna, där de finns. Distriktsårsmötet beslutar om antal ombud från
avdelningarna och vänorganisationerna för nästa årsmöte. Ombudsplatserna fördelas
mellan avdelningarna proportionellt i förhållande till deras medlemsantal per den
31/12. Årsmötet beslutar särskilt om antal grundombud. Avdelningarnas ombud utses
på avdelningens årsmöte eller medlemsmöte.
Varje ombud har rösträtt.
Distriktsårsmötet har möjlighet att besluta att alla medlemmar i distriktet ska ha
närvaro-, förslags- och/eller rösträtt på årsmötet.
Moment 3 Extra distriktsårsmöte
Extra årsmöte ska hållas när distriktsstyrelsen anser det nödvändigt eller när
avdelningar vars medlemsantal utgör minst 2/3 av distriktets medlemsantal begär det.
Extra årsmöte kan endast behandla de frågor som angetts som skäl för extra årsmöte.
Moment 4 Kallelse och möteshandlingar
Kallelse till årsmötet ska utfärdas senast fyra veckor före årsmötet. Alla
årsmöteshandlingar ska vara ombuden tillhanda i god tid före årsmötet.
Moment 5 Motioner
Medlemmar har rätt att lämna in motioner. Årsmötet ska ta upp motioner till
förbundskongressen och kan antingen anta motionen som sin egen eller avslå den och
sända in den som enskild. Distriktsstyrelsen beslutar om när motionerna ska vara
insända.
Moment 6 Omröstning
Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal har mötesordförande
utslagsröst. Sluten omröstning ska ske vid personval om någon begär det. Vid lika
röstetal i sluten omröstning avgörs valet genom lottdragning. Avgiven röstsedel med fler
eller färre namn än valet gäller är ogiltig.
Moment 7 Styrelse- och revisorsval, mandattid
Distriktsårsmötet ska besluta om:
a) ledamöter till distriktsstyrelsen. Ordförande, kassör och studieorganisatör väljs
särskilt.
b) ersättare för distriktsstyrelsens ledamöter kan väljas
c) Minst 2 revisorer
d) Minst 2 ersättare för revisorerna
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Distriktsårsmötet beslutar om antalet ledamöter och ersättare som ska väljas till
distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen ska bestå av minst fem ledamöter. Mandattiden för
de valda beslutas av årsmötet. Valbar är medlem i Unga Örnar och Unga Örnars vänner.
Flertalet av distriktsstyrelsens ledamöter bör vara under 25 år och jämn könsfördelning
ska eftersträvas. Nomineringsrätt till dessa val har distriktets avdelningar och i
vänorganisationer som är aktiva inom distriktet. Anställd i Unga Örnar kan inte väljas in
i styrelsen som den är anställd av.
Moment 8 Valberedning
Valberedning ska väljas för att förbereda i Moment 7 angivna val. En av ledamöterna
utses till sammankallande.
Moment 9 Protokoll
Vid mötet ska protokoll föras med uppgifter om datum, närvarande, plats och de beslut
som togs vid mötet. Protokollet ska justeras av två personer som utses på mötet.

§ 5. Distriktsstyrelsen
Moment 1 Uppgift
Distriktsstyrelsen är det beslutande organet mellan distriktsårsmötena. Den ska i
överensstämmelse med dessa stadgar och årsmötets beslut leda distriktets verksamhet
samt starta nya avdelningar.
Moment 2 Möten och omröstning
Distriktsstyrelsen ska ha möten så ofta som behövs för att leda och utveckla distriktets
verksamhet. Distriktsstyrelsen ska vid sina möten behandla motioner från medlemmar
och avdelningar till förbundskongressen. Vid omröstning gäller vad som sägs i § 4
Moment 6 i dessa stadgar. Minst hälften (men minst tre) av styrelsens ledamöter ska
vara närvarande för att beslut ska vara giltigt.
Protokoll: Vid mötet ska protokoll föras med uppgifter om datum, närvarande, plats och
de beslut som togs vid mötet. Protokollet ska justeras av två personer som är med på
mötet.
Moment 3 Personalfrågor
Distriktsstyrelsen beslutar om och när personal ska anställas. Tjänsten som
distriktsombudsman eller annan tjänst ska utlysas och tillsättas i samråd med
förbundsstyrelsen. Distriktsstyrelsen ska också samråda med avdelningarna och
kretsarna i deras anställnings- och personalfrågor.
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Styrelse som har anställd personal ska utse en personalansvarig med uppgift att ansvara
för personalfrågorna. Personalansvarig ska vara minst 18 år. Anställnin gsbevis ska
skickas till förbundsexpeditionen.
Moment 4 Firmateckning och fullmakter
Styrelsen utser teckningsrätter för distriktets firma, bank, postgiro och värdepost, som
tecknas två i förening. Om någon av dem som utses är under 18 år krävs förälders
medgivande. Minst en av dem som utses ska vara myndig.
Moment 5 Medlemsregister
Distriktsstyrelsen ska inom sig utse en medlemsregisteransvarig som får tillträde till
distriktets medlemsregister.

§ 6. Personal
Moment 1 Uppgift
Anställd personal ska utifrån Unga Örnars stadgar och distriktets årsmöte och
styrelsebeslut göra de arbetsuppgifter som man kommit överens om.
Moment 2 Löne- och anställningsvillkor
Löne- och anställningsvillkor regleras genom kollektivavtal mellan KFO och
Handelsanställdas förbund, samt övriga avtal och lagar.
Moment 3 Deltagande i möten
Distriktsombudsman ska delta i distriktsårsmötet och distriktsstyrelsens möten, och har
där rätt att säga sin åsikt och lägga förslag. Ombudsmannen är också skyldig att hålla sig
informerad om Unga Örnars utveckling genom att delta på konferenser,
förbundskongressen och läger.
Moment 4 Medlemskap
All personal ska vara medlem i Unga Örnar.

§ 7. Revision
Moment 1 Uppgift
Revisorerna ska granska distriktsstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning,
samt avge berättelse till årsmötet med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet.
Revisorerna ska särskilt granska distriktets sammanställning över avdelningarnas
årsrapport och rapporteringen av genomförda aktiviteter till förbundet.
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Moment 2 Revisionstidpunkt
Revision ska göras efter varje verksamhetsår och vid andra tidpunkter som revisorerna
anser lämpliga. Distriktsstyrelsen bör i samråd med revisorerna anlita auktoriserad eller
godkänd revisor.

§ 8. Distriktsavgifter
Distriktsårsmötet beslutar om storleken på avdelningarnas avgift till distriktet samt från
vilken tidpunkt den ska gälla.

§ 9. Stadgeändring, lokal anpassning, distriktets upphörande
Lokal anpassning och ändring av dessa stadgar kan ske och beslutas vid distriktets
årsmöte. Före beslutet på årsmötet ska förslaget till lokal anpassning och ändring
sändas till förbundsstyrelsen för prövning och godkännande. Stadgeändringen börjar
gälla efter beslut i förbundsstyrelsen och på distriktets årsmöte. Distriktet kan endast
upplösas av förbundsstyrelsen. Vid upplösning tillfaller distriktets tillgångar och
handlingar förbundet.
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Stadgar för förbundet
§ 1. Uppgift
Förbundets uppgift är att i överensstämmelse med verksamhetsidé, ändamål och
stadgar demokratiskt leda Unga Örnar, fastställa ramar för verksamheten, stimulera
idéöverföring och verksamhetsutveckling samt bedriva barn- och ungdomspolitisk
opinionsbildning. Förbundets uppdrag är att verka för att minst 60 procent av
medlemmarna är i åldern 6-25 år.

§ 2. Organisation
Medlemmarnas inflytande på förbundets verksamhet och förvaltning utövas i följande
organ och organisationer:





Kongressen – som är högsta beslutande organ.
Förbundsstyrelsen – som verkställer kongressens beslut och är beslutande organ
mellan kongresserna.
Samråd – består av representanter från distrikten och förbundsstyrelsen. De har
som uppgift att fatta viktiga beslut mellan kongresserna.
Lokalorganisationer – som utgörs av distrikt och avdelningar

§ 3. Val av kongressombud
Moment 1 Underlag
Underlag för representation till kongressen utgörs av:
a) Distriktens medlemsantal
b) Unga Örnars Vänners Riksorganisation
Moment 2 Antal ombud
Distrikten utser 100 kongressombud. Varje distrikt får först vardera två ombud. Resten
av ombuden fördelas mellan distrikten i proportion till antalet medlemmar per den 31
december för vart och ett av åren mellan ordinarie kongress.
Unga Örnars Vänners Riksorganisation utser fem ombud som även innefattar
medlemmar från regionala Unga Örnars Vänner.
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Moment 3 Kandidatnominering
Före de tidpunkter och på det sätt som distriktsstyrelsen beslutar har avdelning rätt att
skriftligt nominera kandidater. Om inte tillräckligt antal kandidater är nominerade har
ombuden, distriktsstyrelsen och revisorerna vid distriktsårsmötet rätt att nominera fler
kandidater.
Moment 4 Valsätt och omröstning
Val av ombud och minst samma antal ersättare ska ske vid distriktens årsmöten och av
Unga Örnars Vänners styrelse. Nomineringsrätt har alla medlemmar i Unga Örnar och
Unga Örnars Vänner. Hälften av ombuden ska, så långt det går, vara 18 år eller yngre .
Ombuden bör vara som äldst 26 år. Jämn könsfördelning ska eftersträvas.
På röstsedeln ska valberedningen lista de föreslagna kandidaterna. Under ett streck ska
övriga föreslagna kandidater listas i bokstavsordning. Ombuden markerar de namn som
de vill rösta på.
Val sker genom sluten omröstning om någon vill det. De kandidater som får flest röster
blir ombud. Blir det lika i omröstningen avgörs valet genom lottdragning. En röstsede l
som innehåller fler eller färre namn än valet gäller, är ogiltig.

§ 4. Kongressen
Moment 1 Uppgift
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Den ska sammanträda vart tredje år
före sista augusti. På kongressen ska följande frågor behandlas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

redovisning för kongressperioden med styrelsens berättelse
revisorernas berättelse
frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
förbundsavgiftens storlek
fastställa verksamhetsplan och stadgar
motioner samt förslag från förbundsstyrelsen
val

Moment 2 Sammansättning
Kongressen består av 100 valda ombud från distrikten, fem ombud valda av Unga
Örnars Vänners Riksorganisation, revisorerna och förbundsstyrelsen. Distrikten bör se
till att minst hälften av ombuden i delegationen är 18 år eller yngre. Ombuden bö r vara
som äldst 26 år. Jämn könsfördelning eftersträvas.
Moment 3 Extra kongress
När avdelningar eller distrikt som tillsammans företräder minst 2/3 av förbundets
medlemsantal begär extra kongress ska sådan hållas. Begäran om detta ska ske skriftligt
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genom distrikten och ställas till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen kan också kalla
till extra kongress. Extra kongress kan endast behandla de ärenden som angetts som
skäl för extra kongress. Till extra kongress kallas 50 ombud i enlighet med ordinarie
kongressberäkning av ombudsfördelning, samt 3 ombud från Unga Örnars Vänner.
Moment 4 Tillkännagivande
Tidpunkt för ordinarie kongress ska meddelas skriftligt till avdelningar och distrikt
minst tio månader före kongressen. Information om extra kongress ska ut i så god tid
som möjligt.
Moment 5 Motion
Varje medlem, avdelning och distrikt har rätt att lämna in motioner till kongressen.
Motion från enskild medlem och avdelning ska vara ha yttrande från medlemsmöte eller
årsmöte i avdelningen.
Motion ska behandlas av distriktsårsmötet, som med eget yttrande vidarebefordrar den
till kongressen. Motion kan även lämnas in av Unga Örnars Vänners Riksorganisation.
Fråga som inte väckts i stadgeenlig ordning och som inte gäller ändring av dessa stadgar,
kan behandlas vid kongressen om minst 3/4 av de som deltar i omröstningen beslutar
detta.
Förbundsstyrelsen beslutar när motionerna ska vara insända.
Moment 6 Utsändning av kongresshandlingar
Senast en månad före kongressens öppnande ska förbundsstyrelsen sända a lla
kongresshandlingar till kongressombuden och distrikten. Kongresshandlingarna består
av förbundsstyrelsens förslag till dagordning, arbetsordning, redovisning för
kongressperioden med styrelsens och revisorernas berättelse, samt inkomna motioner,
förbundsstyrelsens utlåtande över dessa och förbundsstyrelsens förslag till kongressen.
Moment 7 Presidium
Kongressen ska välja minst två ordförande och två sekreterare, som har till uppgift att
leda kongressens förhandlingar.
Moment 8 Protokolljusterare och rösträknare
Kongressen ska välja tre protokolljusterare och så många rösträknare som behövs.
Moment 9 Rösträtt
Vid kongressen har varje kongressombud en röst.
Moment 10 Omröstning
Beslut fattas genom öppen omröstning. Kongressen bifaller det förslag som de flesta
deltagarna röstat på. Vid lika röstetal blir det lottdragning. Sluten omröstning ska ske
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personval om någon vill det. Sluten omröstning genomförs enligt bestämmelserna i
Moment 14.
Moment 11 Ansvarsfrihet
Ordinarie kongress ska behandla styrelsens redovisning för kongressperioden och
revisionsberättelse över förbundets verksamhet och ekonomiska förvaltning för vart
och ett av de år den förflutna kongressperioden omfattar, o ch besluta om ansvarsfrihet
för förbundsstyrelsen avseende samma år.
Moment 12 Val av styrelse och revisorer, valbarhet
Ordinarie kongress ska välja ordförande och 11 ledamöter som tillsammans med
förbundssekreteraren, som är självskriven ledamot i förbundsstyrelsen, utgör
förbundsstyrelse.
Hälften av förbundsstyrelsens ledamöter, bör vara 25 år eller yngre då de väljs in i
styrelsen.
Följande ska väljas;
a)
b)
c)
d)
e)

ordförande
11 ledamöter till förbundsstyrelsen.
3 revisorer
3 ersättare för revisorerna
5 ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande.

Valbar till uppdragen är medlem i Unga Örnar eller i Unga Örnars Vänner.
Moment 13 Valberedning
Kongressen väljer en valberedning för hela kommande kongressperiod. Valberedningen
arbetar därför under hela kongressperioden och förbereder eventuella fyllnadsval som
distriktsordföranden får besluta om. Valberedningen ska förbereda de val som står i
Moment 12 förutom d) val av valberedningen. Valberedningen bestämmer när skriftliga
nomineringar på kandidater från avdelningarna, distrikten och Unga Örnars Vänners
Riksorganisation, ska lämnas till valberedningen. Sista nomineringstid för val till
förbundsstyrelsen fastställs av kongressen.
Beslut i valberedningen fattas genom öppen omröstning. De som får flest röster väljs till
förbundsstyrelsen. Vid lika röstetal avgörs det via lottning.
Moment 14 Valordning
Val sker genom sluten omröstning om någon begär det. Röstsedel ska först uppta de av
valberedningen föreslagna kandidaterna samt under streckmarkering övriga föreslagna
kandidater i bokstavsordning. Kongressombuden markerar på röstsedeln de namn som
de vill rösta på. Lämnad röstsedel med fler eller färre namn än valet gäller är ogiltig. För
att bli vald krävs mer än hälften av antalet godkända röster. Valda är de som fått flest
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röster. Om det inte blev majoritet, sker omval mellan dem av de återstående som fått de
högsta röstetalen, men endast mellan så många som motsvarar dubbla antalet som
återstår att välja. Vid lika röstetal avgörs det genom lottning.
Moment 15 Protokoll
Vid mötet ska protokoll föras med uppgifter om datum, närvarande, plats och de beslut
som togs vid mötet.

§ 5. Samråd med distrikten
Alla distriktsordförande eller annan utsedd person ska varje år samråda över Unga
Örnars ekonomi, budget och verksamhet. Samt samråda i viktiga frågor som
uppkommer mellan kongresserna.

§ 6. Förbundsstyrelsen
Moment 1 Uppgift
Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ mellan kongresserna. Den ska i
enlighet med dessa stadgar och kongressens beslut leda förbundets verksamhet. Det är
därför viktigt att:
– förbundsstyrelsen ansvarar inför kongressen för riksförbundets ekonomi och
förvaltning
– i samverkan med distrikten ta initiativ till utveckling av den lokala och regionala
verksamheten
– i samarbete med vänorganisationerna bevaka och ta initiativ till politiska åtgärder som
berör barn och ungdom
– följa den ekonomiska utvecklingen i förbundets olika organisations led, vilket bland
annat kan innebära genomförandet av revisioner och stickprovskontroller i distrikt,
avdelningar och kretsar.
Revisioner och stickprovskontroller
Distrikt, krets och avdelning är skyldig att medverka till och under lätta revisioner och
stickprovskontroller samt tillhandahålla underlag i form av till exempel bokföring och
medlemsregister. Detta är en förutsättning för förbundsstyrelsens ansökan om
statsbidrag.
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Moment 2 Sammansättning
Förbundsstyrelsen består av ordförande, 11 ledamöter samt förbundssekreteraren som
är självskriven ledamot av styrelsen.
Moment 3 Möten
Förbundsstyrelsen ska ha möten så ofta som de behöver.
Protokoll: Vid mötet ska protokoll föras med uppgifter om datum, närvarande, plats och
de beslut som togs vid mötet. Protokollet ska justeras av två personer som är med på
mötet.
Moment 4 Kallelse
Kallelse till styrelsemöte ska ske skriftligt i god tid, ledamöterna ska få förslag till
dagordning samt handlingar.
Moment 5 Personalfrågor
Förbundsstyrelsen anställer förbundssekreterare. Förbundssekretaren äger inte rösträtt
i förbundsstyrelsen. Förbundssekreterarens uppgift är att leda organisationens arbete
och vara chef för förbundets anställda.
Moment 6 Anställdas löne- och anställningsvillkor
Löne- och anställningsvillkor för alla anställda inom Unga Örnars Riksförbunds
verksamhetsområde regleras genom kollektivavtal mellan KFO och Handelsanställdas
förbund samt övriga avtal och lagar.

§ 7. Revision
Moment 1 Uppgift
Förbundsrevisorerna ska i överensstämmelse med dessa stadgar och god revisionssed
granska förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning, företa revision av
räkenskaperna och avge revisionsberättelse till kongressen med till- eller avstyrkande
av ansvarsfrihet.
Moment 2 Revisionstidpunkt
Revision ska ske:
a) efter varje verksamhetsår.
b) vid andra tidpunkter revisorerna finner lämpligt
Moment 3 Skyldigheter
Vid revision ska granskas att fattade beslut inte strider mot förbundets stadgar eller
kongressbeslut, att räkenskaperna är väl förda och verifierade av behörig, att
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värdehandlingar är i vederbörlig ordning och väl förvarade, att fastigheter och
inventarier är försäkrade till betryggande belopp, att bokförda banktillgodohavanden
överensstämmer med vederbörande bankers saldobesked och att tillgångarna inte
upptagits över sitt värde, enligt god revisionssed. Var och en av revisorerna äger rätt att
ta del av räkenskapsböcker, protokoll och övriga till förbundets verksamhet och
förvaltning hörande handlingar. Revisor ska närvara vid kongressen samt vid
förbundsstyrelsens bokslutsmöte före kongressen och där föredra revisionsberättelsen.
Förbundsstyrelsen ska i samråd med revisorerna anlita auktoriserad eller godkänd
revisor.

§ 8. Förbundspersonal
Moment 1 Uppgift
Anställd personal ska göra de arbetsuppgifter man kommit överens om utifrån Unga
Örnars stadgar och beslut från kongress och förbundsstyrelse.
Moment 2 Deltagande i möten
Förbundsombudsman ska delta på kongressen.
Moment 3 Medlemskap
Personal ska vara medlem i Unga Örnar.
Moment 4 Anställds valbarhet
Anställd i Unga Örnar kan inte väljas in i styrelsen som den är anställd av. Gäller inte
förbundssekreteraren.

§ 9. Inträde och medlemskap
Inträde och medlemskap i förbundet beviljas medlemmar och avdelningar som är
beredda att följa dessa stadgar. Fråga om medlemskap avgörs av förbundsstyrelsen.
Avdelning ska vara ansluten till distrikt.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att driva in medlemsavgift och bekräftelse och för att
upprätta ett korrekt medlemsregister. Registret utgör underlag för ombudsfördelning
till kongressen samt del av underlag för fördelning av bidrag till verksamheten.
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§ 10. Allmänna bestämmelser
Moment 1 Normalstadgar
Avdelningar, distrikt och kretsar har rätt att anta särskilda stadgar. För att bli giltiga
måste de godkännas av förbundsstyrelsen.
Moment 2 Förbundets upplösning
Om ordinarie eller extra kongress beslutar att upplösa förbundet tillfaller dess tillgångar
och handlingar Unga Örnars Vänners Riksorganisation.
Moment 3 Uteslutning av medlem
Medlemmar som inte följer stadgarna eller agerar på ett sätt som grovt skadar
organisationen kan uteslutas av förbundsstyrelsen med tre fjärdedelars majoritet. Ett
sådant beslut ska föregås av en dialog med berörd medlem, avdelning och distrikt.

§ 11. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av ordinarie kongress. För sådant
beslut krävs 2/3 majoritet. Förslag till stadgeändringar ska delges avdelningar och
distrikten före kongressen.

§ 12. Stadgarnas ikraftträdande
Dessa stadgar, som antagits vid förbundets ordinarie kongress 2016, är omedelbart
justerade och därmed gällande.
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Stadgar för krets
§ 1. Verksamhetsområde och namn
Kretsens verksamhetsområde omfattar de avdelningar som tillsammans har beslutat om
dess bildande, och avdelningar som har anslutit sig till kretsen. Kretsens namn beslutas
av kretsårsmötet. Bildandet av nya kretsar ska godkännas av förbundsstyrelsen.

§ 2. Uppgift
Kretsens uppgift är att i överensstämmelse med förbundets ändamål och dessa stadgar
utveckla verksamheten i kretsens verksamhetsområde, framförallt:




Ledarrekrytering och medlemsrekrytering
Genomföra övrig verksamhet i enlighet med avdelningarnas behov
Starta nya avdelningar

§ 3. Organisation
Kretsen omfattar de avdelningar inom verksamhetsområdet som har anslutit sig till
kretsen. Sådant beslut ska fattas av medlemsmöte i respektive avdelningen. Kretsens
beslutande organ är kretsårsmötet samt kretsstyrelsen. Om kretsen upprättar egna
stadgar ska dessa godkännas av förbundsstyrelsen.

§ 4. Kretsårsmöte
Moment 1 Uppgift
Kretsårsmötet är kretsens högsta beslutande organ. På kretsårsmötet ska följande
punkter behandlas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

årsredovisning
revisorernas berättelse
frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
avgiftens storlek
motioner och förslag
val
antal ombud från avdelningarna till nästa årsmöte, och på vilket sätt fördelning
av dessa ska ske
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h) antal ombud från de lokala vänorganisationerna till nästa årsmöte, där
vänorganisation finns
Moment 2 Sammansättning, val av ombud, rösträtt
Kretsårsmötet består av kretsstyrelsen, revisorerna och ombud från avdelningarna och
vänorganisationerna. Ombudsplatserna fördelas mellan avdelningarna proportionellt i
förhållande till deras medlemsantal. Årsmötet beslutar särskilt om antal grundombud.
Avdelningarnas ombud utses på avdelningens årsmöte. De avdelningar som har rätt till
fler än ett ombud bör utse ombud så att hälften av ombuden är 18 år eller yngre och
eftersträva jämn könsfördelning.
Varje ombud har rösträtt.
Moment 3 Extra kretsårsmöte
Extra kretsårsmöte ska genomföras om avdelningar som representerar minst hälften av
kretsens medlemmar begär det, eller när kretsstyrelsen finner anledning.
Moment 4 Kallelse och möteshandlingar
Kallelse till kretsårsmöte ska skickas ut senast fyra veckor före årsmötet. Alla
årsmöteshandlingar ska vara ombuden tillhanda senast en vecka före kretsårsmötet.
Moment 5 Motioner
Enskild medlem och avdelning kan lämna motioner, vilka bör vara försedda med
yttrande från medlemsmöte i avdelningen. Kretsstyrelsen beslutar om när motionerna
ska vara insända.
Moment 6 Omröstning
Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal har mötesordförande
utslagsröst. Sluten omröstning ska ske vid personval om någon begär det. Vid lika
röstetal i sluten omröstning avgörs valet genom lottdragning.
Lämnad röstsedel med fler eller färre namn än valet gäller är ogiltig.
Moment 7 Styrelse- och revisorsval, mandattid
Kretsårsmötet ska besluta om:
a)
b)
c)
d)
e)

ledamöter till kretsstyrelsen. Ordförande och kassör väljs särskilt
ersättare för styrelsens ledamöter kan väljas
Minst en revisor
Minst en revisorsersättare
valberedning ska väljas för att förbereda nästa års val. En av ledamöterna utses
till sammankallande
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Anställd i Unga Örnar kan inte väljas in i styrelsen som den är anställd av.
Hälften av kretsens ledamöter bör vara 18 år eller yngre och jämn könsfördeln ing ska
eftersträvas.
Kretsårsmötet beslutar om antalet ledamöter och ersättare som ska väljas till
kretsstyrelsen. Valbar är medlem i Unga Örnar och Unga Örnars vänner.
Årsmötet bestämmer hur lång mandattiden ska vara. Valbar till dessa val är medlem i
Unga Örnar.
Nomineringsrätt till dessa val har kretsens avdelningar och de vänorganisationer som är
aktiva i kretsen.
Moment 8 Protokoll
Vid mötet ska protokoll föras med uppgifter om datum, närvarande, plats och de beslut
som togs vid mötet. Protokollet ska justeras av minst två personer som är med på mötet.

§ 5. Kretsstyrelsen
Moment 1 Uppgift
Kretsstyrelsen bestämmer mellan kretsårsmötena. Styrelsen ska i överensstämmelse
med stadgarna och årsmötets beslut leda kretsens samarbete mellan avdelningarna.
Moment 2 Möte och omröstning
Kretsstyrelsen ska ha möte så ofta som det tycks nödvändigt för att följa kretsens och
avdelningarnas utveckling. Vid omröstning gäller vad som sägs i § 4 Moment 6 i dessa
stadgar.
Minst hälften (men minst tre) av styrelsens ledamöter ska vara med för att beslut ska
vara giltigt.
Protokoll: Vid mötet ska protokoll skrivas med uppgifter om datum, vilka som är på
mötet, plats och de beslut som togs vid mötet. Protokollet ska justeras av två personer
som är med på mötet.
Moment 3 Personalfrågor
Kretsstyrelsen har hand om kretsens anställningsfrågor, och hjälper avdelningarna i
deras anställningsfrågor. Kretsstyrelsen beslutar om och när ombudsman ska tillsättas.
Tjänsten ska utlysas och tillsättas efter samråd med distriktsstyr elsen.
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Styrelsen som har anställd personal ska utse personalansvarig med uppgift att ansvara
för personalfrågorna. Denna person ska vara myndig. Anställningsbevis ska skickas till
förbundsexpeditionen.
Moment 4 Firmateckning och fullmakter
Styrelsen utser teckningsrätter för kretsens firma, bank, postgiro och värdepost, som
tecknas två i förening. Om någon av de som utses är under 18 år krävs förälders
medgivande.
Minst en av de som utses ska vara över 18 år.

§ 6. Personal
Moment 1 Uppgift
Anställd personal ska utifrån Unga Örnars stadgar och kretsens årsmöte och
styrelsebeslut, göra de arbetsuppgifter man kommit överens om.
Moment 2 Löne- och anställningsvillkor
Löne- och anställningsvillkor regleras genom kollektivavtal mellan KFO och
Handelsanställdas förbund samt övriga avtal och lagar.
Moment 3 Deltagande i möten
Kretsombudsman ska delta i kretsårsmötet och kretsstyrelsens möten, och har där rätt
att säga sin åsikt och lägga förslag. Ombudsmannen är också skyldig att hålla sig
informerad om Unga Örnars utveckling genom att delta på konferenser,
distriktsårsmötet, förbundskongressen och läger.
Moment 4 Medlemskap
Personal ska vara medlem i Unga Örnar.

§ 7. Revision
Moment 1 Uppgift
Revisorn ska granska kretsstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning, samt
lämna berättelse till kretsårsmötet med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet.
Revisorn ska, om distriktet begär, särskilt granska kretsens sammanställning till
distriktet över avdelningarnas årsrapport.
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Moment 2 Revisionstidpunkt
Revision ska göras efter varje verksamhetsår och vid andra tidpunkter som revisorn
tycker att det behövs. Kretsstyrelsen bör i samråd med revisorn anlita en auktoriserad
eller godkänd revisor.

§ 8. Avgift
Kretsårsmötet beslutar om avgift från avdelningarna till kretsen. När den ska börja gälla
beslutas av årsmötet.

§ 9. Utträde
En avdelning kan lämna kretsen, beslut fattas vid avdelningens årsmöte. På
kretsårsmöte efter det fastställs avdelningens beslut. Beslutet börjar gälla vid nästa
ordinarie kretsårsmöte.

§ 10. Stadgeändring, lokal anpassning, lägga ner kretsen
Kretsen kan inte läggas ner så länge minst två avdelningar vill behålla den. Nedläggning
ska ske i samråd med distriktsstyrelsen. Om krets läggs ner tillfaller dess tillgångar och
handlingar avdelningarna, som vid tidpunkten för kretsens upplösning är anslutna till
kretsen. Finns ingen avdelning tillfaller tillgångarna och handlingarna distriktet.
Förbundsstyrelsen kan på förslag av kretsens årsmöte besluta om tillägg eller lo kal
anpassning av dessa stadgar.
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Svåra ord
Ekonomisk förvaltning
Att ta hand om sina pengar, i det här fallet Unga Örnars pengar. Förhoppningsvis på ett
bra sätt.
Firmatecknare
Firmatecknare är de personer som har rätt att teckna föreningens firma, alltså att
företräda föreningen gentemot bank och myndigheter, eller att skriva under avta
God revisionssed
Att revisorerna (se förklaring under R) undersökt Unga Örnars ekonomi på rätt sätt och
enligt den standard som står i svensk lag.
Justera
Det som bestäms under ett möte/kongress skrivs ner i ett protokoll. Att justera ett
protokoll betyder att man läser igenom och rättar till eventuella fel.
Mandat
De personer som väljs får ett mandat, eller med annat ord ett uppdrag att genomföra.
Exempelvis får Unga Örnars förbundsstyrelse ett uppdrag de ska utföra till nästa
kongress.
Mandattid
Den tid som mandatet gäller kallas mandattid. Om man väljs till Unga Örnars
förbundsstyrelse så är mandattiden under kongressperioden 3 år, sedan väljer man nya
ledamöter.
Motioner
Motioner är förslag till kongressen från medlemmar.
Revisor
En revisor kontrollerar hur t ex styrelsen skött pengarna och verksamheten.
Revisorernas berättelse
Det papper som revisorerna skriver till kongressen efter att de kontrollerat ekonomin
och verksamheten. Där står det hur de tycker att förbundsstyrelsen har skött sitt jobb.
Revision
Revision betyder prövning eller kontroll av ekonomin och av verksamheten.
Räkenskaper
Bevis och dokument, t ex kvitton och räkningar, för alla de pengar som Unga Örnar gjort
av med under året.
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Sammankallande
En person som har i uppgift att kalla till möte i en arbetsgrupp eller styrelse.
Samråd
En grupp personer som består av distriktsordförande eller annan vald person från varje
distrikt. Samrådet har några möten varje år och pratar och fattar beslut om viktiga
frågor som kommer upp mellan kongresserna.
Samråda
Att genom samtal diskutera och hjälpa varandra med olika frågor.
Sluten omröstning
Sluten omröstning har man när man väljer personer. Istället för att rösta genom att säga
ja, skriver man ner namnet/namnen på ett papper och lägger i en låda som sedan
rösträknarna räknar.
Stadgar
Stadgar betyder bestämmelser och regler. Hos Unga Örnar beskriver de hur
organisationen ska skötas och vilka regler som gäller vid exempelvis en kongress.
Tillgångar
Resurser så som pengar.
Valberedning
En valberedning är en grupp människor som förbereder val av personer inför möten och
ger mötet ett förslag på vilka personer de tycker ska väljas. Sedan är det ombuden som
bestämmer vilka personer som ska väljas. Valberedningen till nästa kongress väljs på
den här kongressen.
Verksamhetsår
Hos Unga Örnar börjar verksamhetsåret första januari och slutar sista december. Under
den tiden har vi våra aktiviteter och registrerar hur vi använder våra pengar.
Årsredovisning
Årsredovisning är en berättelse som förbundsstyrelsen skriver för att visa vad man har
gjort på förbundet och en ekonomisk redovisning av vad pengarna har använts till och
hur mycket som finns kvar vid årets slut.
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