Stadgar för
Postern Ungdomsförbund ( PUF )
Kapitel 1: Grundstadgar
1.1 Inledande bestämmelser
§ 1 Ändamål
§ 2 Mandat
1. Postern Ungdomsförbund är erkänt av Postern som en
självständig organisation inom Postern.
2. Postern Ungdomsförbund ansvarar för barnoch ungdomsverksamhet inom Postern.
3. Postern Ungdomsförbund verksamhet grundas på:
·Postern grundprinciper; demokrati, opartiskhet, neutralitet, självständighe
t, frivillighet
· Stadgar
· Postern Ungdomsförbunds verksamhetsidé fastställts av Postern. Postern
Ungdomsförbund ska hjälpa föreningslivet att få ut mer av finnansering
medel som tillkommer från bidgragsgivare, och ska inte ha en
administrativa kostnader utan 97 % Ska gå ut till anslutna föreningar och
max 3 % ska gå till kostnader rörande administrativa arbetet.
·av Postern Ungdomsförbund
Riksårsmöte fastställd treårig verksamhetsinriktning.
4. Postern Ungdomsförbund är en religiöst och partipolitiskt obunden orga
nisation.

§ 3 Uppgifter
1. Postern Ungdomsförbund strävar efter att genom sitt arbete bidra till
och öka respekten för klimatsmart marknadsföring
2. Postern Ungdomsförbund ska främst sprida kunskap om Postern idé och
ge medlemmarna finnans utan att själv ha ett administration.
.
3. Postern Ungdomsförbund ska engagera unga människor oavsett kön, se
xuell läggning,
etnisk eller religiös bakgrund.
1.2 Medlemmar
§ 4 Inträde
Medlemskap i Postern Ungdomsförbund erhålls genom att registrera dig s
om medlem.
Medlem blir även medlem i Postern och tillhör där även en krets (lokalorga
nisation).
§ 5 Medlemskap
1. Medlemskap i Postern Ungdomsförbund innebär ett ställningstagande fö
r Postern
Ungdomsförbunds ändamål och Postern idé och grundprinciper.
2. Medlemskap är knutet till en lokalförening och ger möjlighet att delta akt
ivt i verksamhet
inom hela Postern Ungdomsförbund
Medlem kan välja att inte vara organiserad i lokalförening och/eller krets.
3. Medlemskap är en förutsättning för att vara förtroendevald, undantaget r
evisor, inom Postern Ungdomsförbund
och Postern. Alla som är medlemmar i Postern Ungdomsförbund och Poster
n har rätt att lämna motioner till föreningsårsmötet
och samt kretsstämman.
1 ”Hela Postern” används i dessa stadgar för att omfatta både
moderorganisationen Postern och Postern Ungdomsförbund.
§6 Utträde, avstängning och uteslutning
1. Utträde begärs hos den lokalförening medlemmen tillhör.
2. Medlem i Postern Ungdomsförbund kan avstängas från deltagande i verk
samhet om

det finns särskilda skäl för detta. Beslut om avstängning fattas av Postern
med samråd av Ordförande, Beslut om avstängning kan överklagas till förb
undsstyrelsen.
3. Uteslutning kan ske av medlem som genom sitt handlande i
verksamhet bryter mot stadgarnas ändamålsparagraf.
1.3 Organisation
§ 7 Lokal nivå
Postern Ungdomsförbund är organiserat i lokalföreningar. Varje lokalfören
ing är en egen
juridisk person. Verksamheten på lokal nivå leds av föreningsårsmötet och
föreningsstyrelsen
utifrån Riksårsmötets beslut. Särskilt undantag från att vara egen juridisk p
erson kan beviljas av
förbundsstyrelsen. Om så är fallet väljer föreningen ej kassör på föreningså
rsmötet.
§ 8 Gemensam central nivå
Postern Ungdomsförbunds verksamhet leds av Riksårsmötet, representant
skapet och
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm.
§ 9 Förvaltning
1. Postern Ungdomsförbund ekonomi ska hanteras på ett omsorgsfullt och
betryggande
sätt och ekonomiska medel får endast användas för verksamheten där
man ska hjälpa anslutna föreningar med all medel,
§ 10 Upplösning
1. Postern Ungdomsförbund kan upplösas om fem sjättedelar (5/6) av de av
givna
rösterna i en medlemsomröstning önskar detta. Samtliga röstberättigade
medlemmar ska ges
möjlighet att delta i omröstningen. Om Postern Ungdomsförbund upplöses
tillfaller Postern Ungdomsförbunds
tillgångar och handlingar Postern. Tillgångarna ska då användas för ungdo
msverksamhet i Postern.
2. Medlemsomröstning utlyses av Riksårsmötet där minst två tredjedelar (2/
3) måste vara
eniga om beslutet. Medlemsomröstning ska verkställas och resultatet av o
mröstningen redovisas

av förbundsstyrelsen samt Riksårsmötets ordförande och justerare.
1.4 Tillämpning och ändring av organisationens stadgar
§ 11 Tillämpningsföreskrifter
Förbundsstyrelsen utfärdar närmare anvisningar om hur stadgarna ska tillä
mpas.
Förbundsstyrelsen har rätt att tillåta undantag från stadgarna om det finns
särskilda skäl för det.
Förbundsstyrelsen får dock inte tillåta undantag från grundstadgarna. Besl
ut om undantag från
stadgarna skall meddelas Riksårsmötet.
§ 12 Ändring av stadgar
1. Riksårsmötet beslutar om förslag till ändring av Postern Ungdomsförbun
ds
grundstadgar där minst två tredjedelar (2/3) av de röstberättigade ska vara
eniga om beslutet.
Postern riksstämma fastställer ändring av Postern Ungdomsförbunds
grundstadgar efter förslag från Riksårsmötet.
2. Riksårsmötet beslutar om ändring av Postern Ungdomsförbunds lokalsta
dgar och
centralstadgar där minst två tredjedelar (2/3) av de röstberättigade ska vara
eniga om
beslutet.
Kapitel 2: Stadgar för
lokalföreningar
Lokalstadgarna innehåller bestämmelser för Postern Ungdomsförbundloka
lföreningar,
dessas årsmöten, styrelser och valberedningar. Dessa stadgar gäller tillsam
mans med
grundstadgarna. Lokalföreningarna ska arbeta i linje med Postern Ungdom
sförbund idé
och vision.
2.1 Lokalföreningens årsmöte
§ 13 Sammansättning
1. Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ och består av lok
alföreningens medlemmar.
§ 14 Sammankallande
1. Årsmöte hålls en gång om året.
2. Föreningsstyrelsen bestämmer tid och plats för årsmötet.

3. Kallelse ska skickas senast 4 veckor före årsmötet till:
· föreningsstyrelsens ledamöter
· valberedningen
· revisorerna
· alla medlemmar i föreningen
· förbundsstyrelsen
Medlemmarna ska ha alla möteshandlingar tillgängliga senast två veckor f
öre årsmötet.
Motioner skall medlemmarna ha tillgängliga senast en vecka före årsmötet.
4. Motioner ska ha inkommit till föreningsstyrelsen senast två veckor före å
rsmötet.
5. Om årsmöte inte hålls i föreskriven ordning har förbundsstyrelsen rätt at
t kalla till årsmöte för
lokalföreningen.
§ 15 Uppgifter
1. Årsmötet
Årsmötet ska:
· välja mötesordförande som leder mötet
· fastställa att alla har blivit kallade till årsmötet samt fått alla möteshandlin
gar i tid enligt
stadgarna
· gå igenom verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen
· fastställa balans- och resultaträkning för lokalföreningen
· besluta om föreningsstyrelsen ska få ansvarsfrihet
· besluta om motioner och propositioner
· fastställa stadgar för lokalföreningen
· välja ordförande till föreningsstyrelsen
· välja kassör till föreningsstyrelsen
· välja övriga ledamöter till föreningsstyrelsen
· välja representantskapsledamot samt ersättare för denna för föreningen
· välja ledamöter till valberedningen
· välja revisorer
· välja ombud till Riksårsmötet
2. Föreningens ordförande och kassör väljs på en tid av två år och kan seda
n väljas om på ett
år i taget. Föreningsstyrelsens övriga ledamöter väljs av årsmötet för en tid
av ett eller två år
och kan sedan väljas om på ett år i taget. Årsmötet bestämmer antalet leda
möter i
föreningsstyrelsen. Varje årsmöte bör välja hälften av ledamöterna i föreni
ngsstyrelsen. Valbara

som föreningsordförande, kassör eller ledamot i lokalföreningens styrelse
är medlemmar i
lokalföreningen.
3. Årsmötet beslutar hur många ledamöter valberedningen ska bestå av, do
ck minst en.
Valberedningens ledamöter väljs på tre år. Styrelseledamöter bör inte sitta i
valberedningen.
4. Årsmötet väljer en ekonomisk revisor och helst en verksamhetsrevisor, s
amt ersättare för
dessa.
5. Årsmötet väljer två ombud, samt ersättare för dessa, för lokalföreningen
till Riksårsmötet.
6. Ombud och ersättare till Riksårsmötet väljs på ett år. Årsmötet gör en tur
ordning som talar om
i vilken ordning ersättare ska ersätta ombuden.
7. Årsmötet väljer en av föreningens medlemmar till ledamot till representa
ntskapet. Ledamoten
väljs på ett år.
§ 16 Arbetsformer
1. Protokoll ska skrivas på årsmötet. Protokollet ska justeras av mötesordfö
randen och två
personer som mötet väljer.
2. Alla medlemmar i lokalföreningen som deltar på årsmötet har rätt att rös
ta. Alla har en röst
var. Röstningen sker öppet. Personval sker med sluten omröstning om möt
et beslutar det.
Föreningsstyrelsen får inte delta i beslut som gäller ansvarsfrihet
3. Som årsmötets beslut gäller det förslag som får flest antal röster. Vid lika
röstetal sker
avgörandet genom lottning.
§ 17 Extra årsmöte
Dessa kan var för sig bestämma att ett extra årsmöte ska hållas:
· föreningsstyrelsen
· revisorerna
· minst hälften av lokalföreningens medlemmar
Medlemmarna ska kallas skriftligt till mötet senast två veckor före mötet. M
ötet tar bara upp de
frågor som står i kallelsen.
§ 18 Misstroendeförklaring

1. Om en eller flera i föreningsstyrelsen inte har skött sina uppgifter, kan fö
reningsårsmötet rikta
misstroendeförklaring mot föreningsstyrelsen. Röstning om detta sker om
minst 1/10 av
närvarande medlemmar begär detta. Misstroendeförklaring sker genom slu
ten omröstning där
minst hälften av de röstberättigade ska vara eniga om beslutet.
2. Vid en misstroendeförklaring ska mötesordföranden avsätta föreningsst
yrelsen samt utföra
nödvändiga personval som årsmötet beslutar.
2.2 Lokalföreningens styrelse
Styrelsen är en grupp medlemmar som årsmötet valt och som ska leda loka
lföreningen.
§ 19 Sammansättning
1. Föreningsstyrelsen består av föreningsordförande och minst två ledamöt
er. Om föreningen
har en kassör skall denna ingå i styrelsen.
2. Föreningsstyrelsen kan välja en eller flera vice ordförande.
§ 20 Uppgifter
Föreningsstyrelsen ska intressera och aktivera barn och unga i Postern Ung
domsförbund
aktiviteter. Föreningsstyrelsen ska arbeta för att
· besluta om verksamhetsplan och budget för lokalföreningens verksamhet
utifrån
verksamhetsinriktning fastställd av Riksårsmötet och föreningsårsmötet
· stödja lokalföreningens medlemmar och verksamhetsgrupper
· utse en eller flera personer till firmatecknare
· leda lokalföreningens arbete och verksamhet utifrån beslut tagna av Rikså
rsmötet och
förbundsstyrelsen
· ge förslag på verksamhetsberättelse med bokslut från året som gått till fö
reningsårsmötet
· skicka godkänd verksamhetsberättelse med bokslut samt revisionsberätt
else till
förbundsstyrelsen senast den 15 Maj
· fastställa verksamhetsplan och budget för föreningen
§ 21 Arbetsformer
1. Föreningsstyrelsen ska ha dialog under hela tiden online.
2. Föreningsordföranden bestämmer tid och plats för styrelsemöten.
3. Kallelse till styrelsemöten ska meddelas senast en vecka före mötet.

4. Föreningsstyrelsen har rätt att besluta när minst hälften av ledamöterna
är närvarande och en
av dem är ordförande eller vice ordförande.
5. På mötet ska protokoll skrivas. Protokoll justeras av mötesordförande oc
h en ledamot som
mötet väljer.
6. Röstning sker öppet. Varje ledamot har en röst.
7. Som styrelsens beslut gäller det förslag som får flest antal röster. Vid lika
antal röster avgör
mötesordförandens röst.

2.3 Verksamhetsaktiva
Verksamhetsaktiva ska arbeta i linje med Postern Ungdomsförbund idé och
vision.
§ 22 Uppgifter
Verksamheter som bedrivs inom en lokalförening ska dokumenteras och ra
pporteras till
föreningsstyrelsen. Verksamhetsaktiva följer de riktlinjer för lokalförening
en som
föreningsstyrelsen eller föreningsårsmötet beslutat om.
2.4 Valberedningen
Valberedningen ska ta fram förslag på lämpliga personer till lokalföreninge
ns förtroendeuppdrag.
§ 23 Uppgifter
Lokalföreningens valberedning ska ge förslag på:
· mötesordförande som ska leda årsmötet
· föreningsordförande
· kassör
· ledamöter till föreningsstyrelsen
· representantskapsledamot
· ombud och ersättare till Riksårsmötet
· valberedning för nästkommande år
· revisor
2.5 Firmateckning och revision
§ 24 Firmateckning
Föreningsstyrelsen väljer de personer som tecknar lokalföreningens firma.
Firmatecknaren får
inte i föreningens namn eller med föreningens tillgångar:
· handla i strid mot Postern Ungdomsförbund ändamål och syfte

· utan tillåtelse av föreningsstyrelsen köpa, sälja eller inteckna fast egendo
m eller tomträtt
och/eller köpa aktier, obligationer, ingå borgen eller liknande
§ 25 Revision
1. Föreningsstyrelsens verksamhet och ekonomi granskas för varje kalende
rår av revisorerna.
2. Lokalföreningens verksamhet och ekonomi avslutas när året är slut. Revi
sorerna ska få
bokslut och verksamhetsberättelse senast fyra veckor innan årsmötet.
3. Revisorerna lämnar en revisionsberättelse senast två veckor före årsmöte
t till
föreningsstyrelsen.
4. Revisorerna ska granska alla papper om föreningens utgifter, inkomster,
protokoll och annat
som hör till lokalföreningens verksamhet.
5. Revisorerna har rätt att delta och yttra sig på årsmötet, extra årsmöte oc
h på möten med
föreningsstyrelsen. De bör vara med på årsmötet och redogöra för revision
sberättelsen.
2.6 Bilda ny förening, slå ihop föreningar och upplösa
föreningar
§ 26 Bilda ny förening
För att bilda en lokalförening inom Postern Ungdomsförbund krävs att:
· intresserade personer föreslår till förbundsstyrelsen att de vill bilda en för
ening
· förbundsstyrelsen beslutar om att en ny förening ska bildas
och att
· lokalföreningen på sitt första årsmöte antar dessa stadgar i sin helhet
§ 27 Att slå ihop föreningar
Föreningar som vill gå samman måste fatta beslut om det på sina årsmöten
. Beslutet skall fattas
med minst två tredjedelars (2/3) majoritet. En skriftlig överenskommelse m
ellan föreningarna
ska skrivas. I överenskommelsen ska stå när föreningarna ska gå samman
och hur de ska ta
hand om tillgångar eller skulder som finns. Förbundsstyrelsen ska informe
ras om innehållet i
överenskommelsen.
§ 28 Upplösning
1. Lokalföreningens årsmöte beslutar om en upplösning av lokalföreningen
. Beslutet fattas med
två tredjedelars (2/3) majoritet. Beslutet ska fastställas av förbundsstyrelse

n.

2. Förbundsstyrelsen kan besluta om upplösning av en lokalförening om:
· inte någon aktivitet bedrivs
· det inte är möjligt att hålla ett föreningsårsmöte
eller om
· en lokalförening arbetar på ett sätt som strider mot Postern Ungdomsförb
unds
ändamål och syfte
3. Om föreningsstyrelsen inte vill ha en upplösning, måste förbundsstyrelse
ns beslut fastställas
med två tredjedelars (2/3) majoritet av Riksårsmötet.
4. Lokalföreningens tillgångar och skulder tillfaller Postern Ungdomsförbu
nd när en
förening upplöses.
5. All aktivitet läggs under förbundsstyrelsen.
§ 29 Samarbete
1. Förbundsstyrelsen ska samarbeta med myndigheter, institutioner, organi
sationer och företag.
§ 30 Arbetsformer
1. Förbundsstyrelsen ska ha minst 2 möten om året.
2. Förbundsordföranden bestämmer tid och plats för styrelsemöten.
3. En skriftlig kallelse till möten med förbundsstyrelsen ska skickas senast
en vecka före mötet
tillsammans med föredragningslista till ledamöterna av förbundsstyrelsen.
4. Förbundsstyrelsen har rätt att besluta då minst hälften av ledamöterna är
närvarande.
5. Ordföranden eller en person som ordföranden väljer leder mötet. På möt
et ska protokoll
skrivas som justeras av mötesordföranden och en ledamot som mötet välje
r.
6. Röstning sker öppet. Varje ledamot har en röst.
7. Som förbundsstyrelsens beslut gäller det förslag som får flest röster. Vid
lika antal röster
avgör mötesordförandes röst.
8. Förbundsstyrelsen har rätt att välja arbetsutskott eller arbetsgrupper so
m ska genomföra
förbundsstyrelsens beslut.
9. Förbundsstyrelsen kan biträdas av tjänstemän under ledning av en gener

alsekreterare.
Generalsekreteraren anställs av förbundsstyrelsen för en period av högst tr
e år i taget.
Förbundsstyrelsen beslutar om den övergripande organisationen för tjänst
emännen och
fastställer en delegationsordning som reglerar ansvarsförhållandet mellan
förbundsstyrelsen
och generalsekreteraren.
3.3 Representantskapet
Representantskapet är en grupp av medlemmar som väljs på lokalförening
arnas årsmöten som
representanter för sina föreningar för att bredda demokratin inom organis
ationen.
§ 31 Sammansättning
Representantskapet består av förbundsordföranden, samordnare för repre
sentantskapet samt
en representant från varje lokalförening.
§ 32 Uppgifter
Representantskapet ska framföra lokalföreningarnas åsikter kring Postern
Ungdomsförbunds övergripande verksamhetsinriktning för nästkommand
e år samt arbeta för att
öka antalet medlemmar.
Representantskapet ska även:
· vara ett forum för att diskutera och visionera kring Postern Ungdomsförb
unds
övergripande arbete.
· fungera som föreningens valda kontaktperson till förbundsstyrelsen.
§ 33 Arbetsformer
1. Representantskapet ska ha minst två möten om året.
2. Förbundsordföranden bestämmer tid och plats för representantskapets
möten. Mötena leds
av förbundsordförande eller en person som förbundsordförande väljer.
3. Samordnare för representantskapet leder och samordnar arbetet under å
ret och bistår
förbundsordförande med hjälp vid förberedelserna inför mötena.
4. En skriftlig inbjudan till representantskapets möten skickas senast två ve
ckor före mötet till
samordnare för representantskapet, ledamöterna i representantskapet, rev
isorerna och till
förbundsstyrelsen.

3.4 Valberedningen
Valberedningen ska ta fram förslag på lämpliga personer för förtroendeup
pdrag på den
gemensamma nivån.
§ 34 Uppgifter
Valberedningen ger förslag på:
· förbundsordförande
· förbundsstyrelseledamöter
· samordnare för representantskapet
· ombud till Postern riksstämma samt ersättare för dessa
· revisorer
· mötesordförande för Riksårsmötet
· valberedning för nästa år
§ 35 Arbetsformer
1. Valberedningens sammankallande bestämmer tid och plats för valbered
ningens möten samt
kallar på sätt som valberedningen bestämmer.
2. Valberedningen ska närvara vid Riksårsmötet och extra Riksårsmöte för
att föredra förslag till
föreskrivna val. Valberedningen har rätt att närvara vid möten med förbund
sstyrelsen.
3. Valberedningen kan besluta när minst hälften av ledamöterna är närvara
nde.
4. Röstning sker öppet. Varje ledamot har en röst.
5. Som beslut gäller det förslag som får flest antal röster. Vid lika antal röst
er avgör
valberedningens sammankallandes röst.
3.5 Firmateckning och revision
§ 35 Firmateckning
Förbundsstyrelsen väljer de personer som tecknar föreningen Postern Ung
domsförbunds
firma. Firmatecknaren får inte i Ungdomsförbundets namn eller med
Ungdomsförbundets tillgångar:
· handla i strid mot Postern Ungdomsförbunds ändamål och syfte
· utan tillåtelse av förbundsstyrelsen köpa, sälja eller inteckna fast egendo
m eller tomträtt
· köpa aktier, obligationer, ingå borgen eller liknande
§ 36 Revision
1. Förbundsstyrelsens verksamhet och förvaltning granskas för varje kalen

derår av tre revisorer,
valda av Riksårsmötet på en tid av två år.
2. Ungdomsförbundets verksamhet och ekonomi avslutas när året är slut. R
evisorerna ska få
tillgång till bokslut och verksamhetsberättelse senast den 31 mars.
3. Revisorerna lämnar en revisionsberättelse senast den 15 april till förbund
sstyrelsen.
Revisorerna ger förslag på om förbundsstyrelsen ska få ansvarsfrihet.
4. Revisorerna ska granska föreningens utgifter och annat som hör till
Ungdomsförbundets verksamhet.
5. Revisorerna har rätt att delta och yttra sig på Riksårsmötet, extra Riksårs
möte och möten med
förbundsstyrelsen och representantskapet. Revisorerna bör vara med på Ri
ksårsmötet och
redogöra för vad som står i revisionsberättelsen.

	
  
	
  

