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§ 1. Föreningens namn och säte 

Föreningens namn är Nordic Ukraine Forum, förkortat NUF.  

Föreningen har sitt säte i Stockholms län. 

 

§ 2. Föreningens ändamål 

Föreningen har till ändamål att: 

 Medverka i samhällsdebatten för att öka kunskapen om Ukraina och dess 
kultur samt lyfta upp aktuella frågor som rör det politiska, ekonomiska och 
det allmänna samhällsläget i Ukraina 

 Bedriva verksamhet och projekt inom bland annat demokrati, mänskliga 
rättigheter, kultur, utbildning, näringsutveckling, hållbar utveckling vilka 
involverar och representerar såväl Ukraina som ett eller flera länder inom 
Norden och Europa 

 Samverka med andra organisationer, myndigheter och företag som delar 
föreningens mål och synsätt 

 

§ 3. Medlemskap 

Var och en som ansluter sig till föreningens ändamål och stadgar samt betalat 
medlemsavgift kan beviljas medlemskap i föreningen.  

Medlemmar som agerar i strid mot föreningens stadgar eller på annat sätt 
allvarligt skadar föreningen kan uteslutas efter styrelsens beslut.    

Medlemskap kan även avslutas på egen begäran efter att medlem skriftligt eller 
på annat lämpligt sätt har meddelat styrelsen om sitt utträde. 

 

§ 4. Medlemsavgift 

Medlemsavgift bestäms på årsmötet.  

Om medlemsavgift inte betalas inom första halvåret upphör medlemskapet.   

 

§ 5. Personuppgifter 

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla 
personuppgifter i medlemsregister för administration, distribution och 
kommunikation.   
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§ 6. Föreningens organisation 

Föreningen är en partipolitisk och religiös obunden sammanslutning av enskilda 
personer som vill främja föreningens ändamål. 

Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ med styrelsen som verkställande 
organ. 

 

§ 7. Årsmöte 

Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ.  

Ordinarie årsmöte hölls senast 31 mars varje år. Extra årsmöte hålls då styrelsen 
eller minst 2/3 av föreningens medlemmar begär det för behandling av särskilt 
ärende. Styrelsen bestämmer tid och plats för årsmöte. 

Kallelse till årsmöte utskickas genom styrelsen till samtliga medlemmar minst en 
månad före mötet. Kallelse till extra årsmöte utskickas minst två veckor före 
mötet. 

Årsmöte hålls av styrelsens ordförande eller viceordförande som utser mötets 
protokollförare. 

Samtliga medlemmar som bevistar årsmötet har yttrande-, förslags- och rösträtt.  

Vid ordinarie årsmöte ska alltid följande ärenden förekomma: 

 Presentation av dagordning 
 Redogörelse för föregående årsverksamhet 
 Ekonomirapport  
 Styrelsens ansvarsfrihet 
 Behandling av styrelsens samt medlemmarnas förslag och motioner 
 Fastställande av medlemsavgift  
 Fastställande av verksamhetsplan 
 Val av styrelsens ordförande och viceordförande 
 Val av övriga styrelseledamöter 
 Övriga frågor 

Beslut av årsmöte fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal i frågor som inte 
avser val har styrelsens ordförande utslagsröst. I händelse av lika röstetal vid val 
avgörs frågan genom lottning.  

I de fall det är föreskrivet i stadgan fattas beslut med minst två tredjedels majoritet. 
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§ 8. Styrelse 

Styrelse är föreningens verkställande organ. Styrelsen åligger även att mellan 
årsmötena fatta beslut i viktiga frågor som rör föreningens verksamhet. 

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, minst 5 och högst 7 övriga 
ledamöter samt upp till 3 suppleanter. Samtliga ska vara medlemmar i föreningen. 

Styrelsen ansvarar för att: 

 Verkställa av årsmötet fattade beslut 
 Planera, leda och förvalta arbetet inom föreningen i enlighet med gällande 

stadgar 
 Föra register över föreningens medlemmar 
 Kalla till och förberedda årsmöte 

Styrelsens mandattid är ett år och gäller fram till att årsmöte nästa år väljer en ny 
styrelse.      

 

§ 9. Entledigande av styrelseledamot 

Ordinarie eller extra årsmöte kan genom beslut entlediga styrelseledamot som 
underlåter att fullgöra sitt uppdrag gentemot föreningen, skadar föreningens 
verksamhet eller på annat sätt motarbetar föreningen ändamål.  

När en styrelseledamot entledigas bör en ersättare utses. 

 

§ 10. Valberedning 

Föreningens valberedning ska bestå av minst två personer, vilka är medlemmar i 
föreningen dock inte är styrelseledamöter.  

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete 
fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens arbete. 

Valberedningen lämnar förslag till följande poster inom föreningen: styrelsens 
ordförande, styrelsens viceordförande, styrelseledamöter. 

Senast två veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade 
medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har 
föreslagits inför valberedningen. 
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§ 11. Verksamhetsår och räkenskapsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är ett kalenderår.   

 

§ 12. Revision 

I fråga om revision följer föreningen lagstiftningens allmänna krav.  

 

§ 13. Ändring av stadgar 

Beslut om ändring av denna stadgar fattas på årsmöte med minst två tredjedels 
majoritet. 

 

§ 14. Föreningens upplösning 

Beslut om upplösning av föreningen fattas på ordinarie årsmöte med minst två 
tredjedels majoritet. I kallelse till mötet anges att frågan om föreningens 
upplösning ska behandlas. 

Efter reglerade skulder överförs föreningens tillgångar till organisationer eller 
institutioner som verkar för att främja föreningens liknande ändamål. 


