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Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen i Karlstad 
 

 

§1Allmänt 
   
§ 1:1 Föreningens firma är Utrikespolitiska föreningen i Karlstad och förkortas UPF Karlstad. 

Föreningens Engelska firma är The Association of Foreign Affairs in Karlstad, AFAK. 

Föreningen har sitt säte på Karlstads Universitet.  
 

§ 1:2 UPF Karlstad är en ideell förening med syftet att i demokratisk anda och på ett 

partipolitiskt, fackligt samt religiöst obundet. Det yttersta målet är att sprida kunskap om 

utrikespolitiska frågor.  
 

§ 1:3 Utrikespolitiska föreningen i Karlstad skall: - Öka intresset för, väcka diskussion kring, 

samt sprida kunskap om utrikespolitik och internationella frågor. - Sprida kunskap om andra 

länder och deras befolkning, språk, religion och politiska system. Detta för att förbättra 

möjligheterna till samförstånd, förståelse och ömsesidig respekt mellan olika länder, folkslag 

och kulturer.  
 

§ 1:4 Verksamhetsåret löper mellan ordinarie årsmöte.  
 

§2 Organisation   
§2:1 Föreningens högsta beslutande organ är årsmöte eller om styrelsen så beslutar extra 

årsmöte. Mellan årsmöten är det styrelsen som är föreningens högsta beslutande organ. 

Föreningens kontrollerande organ är revisorerna. 
 

§ 2:2 Föreningen tillämpar öppet medlemsintag. Medlemskap innebär: – valbarhet till UPF 

Karlstads styrelse. - Rösträtt på UPF Karlstad medlemsmöte och årsmöte. - Rätt att delta i och 

närvara vid UPF Karlstads evenemang och tillställningar. Medlem som uppenbarligen bryter 

mot föreningens stadgar eller motarbetar föreningens syfte, kan uteslutas av en enig styrelse. 

Gäller uteslutningen styrelsemedlem äger denna ej rätt att rösta. 
 

§ 2:3 Medlemsavgift fastställs på årsmötet. Medlemskap erhålls i och med erlagd 

medlemsavgift. Utträde sker automatiskt när medlemsavgift ej erläggs.  

§ 2:4 Medlemmar under 18 år alternativt som läser på svensk gymnasieskola ska inte betala 

medlemsavgift.  
 

§3 Förtroendevalda 
   
§ 3.1 Förtroendevald inom Utrikespolitiska Föreningen i Karlstad är den som genom beslut av 

årsmöte eller föreningsstyrelse erhållit särskild post inom föreningen.  
 

§ 3:2 Förtroendevald av Utrikespolitiska Föreningen i Karlstad skall verka för att de beslut 

som fattats av årsmöte eller styrelse skall vinna genomslag inom organisationen.  
 

§3:3 Förtroendevald är ansvarig inför årsmötet samt föreningsstyrelsen. 



 

§3:4 Valbar till förtroendepost är ordinarie medlem, se § 2:2 Medlemskap.  
 

§3:5 Vid lika röstetal vid val till förtroendepost avgör lotten. Personval skall ske med slutna 

sedlar om någon röstberättigad så begär. Valberedningen förrättar valen.  
 

§3:6 Mandatperiod för förtroendevald är ett verksamhetsår, om inte annat särskilt stadgas 

eller beslutas av årsmöte, på delegation av årsmöte eller styrelsen.  
 

§3:7 Förtroendevald skall efter skriftlig begäran till styrelsen entledigas. 
 

3:8 

Misstroendeförklaring av förtroendevald kan väckas av enskild medlem. Omröstning skall ske 

slutet och beslut fattas med kvalificerad majoritet, det vill säga minst ¾ av de närvarande.  
 

§3:9 Förtroendeposter kan fyllnadsväljas av årsmöte, på delegation av årsmöte eller styrelsen. 

Vid avhopp av styrelseledamot har resterande styrelsen förtroende att välja ersättare. 
 

 

§4 Styrelse   
§ 4:1 Definition Styrelsen består av de på årsmötet valda ledamöterna.  

§ 4.2 Styrelsen består utav utvalda personer från årsmötet. Styrelsen skall bestå av minst tre 

(3) ledamöter, varav en ordförande, kassör samt sekreterare. 
 

§ 4.3 Årsmötet kan även på styrelsens begäran välja suppleanter för hela eller delar av 

styrelsen. Styrelsen kan delegera delar av sina uppgifter genom att tillsätta arbetsgrupper som 

lyder direkt under styrelsen.  
 

§ 4:4 Styrelsen är beslutför då minst hälften av samtliga valda ledamöter eller dess 

suppleanter deltar i behörigen kallat möte. Ett beslut som fattats av samtliga ledamöter i 

styrelsen enhälligt är giltigt ändå det har fattats på ett möte som inte kallats i enlighet med 

punkt 5 Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har styrelsens ordförande 

utslagsröst.  
 

§ 4:5 Ordföranden skall på eget initiativ eller på begäran av minst en tredjedel av styrelsens 

ledamöter kalla samtliga ledamöter till möte minst tre (3) dagar i förväg för att mötet skall 

vara behörigen sammankallat. Om styrelsen så önskar kan styrelsemöte hållas över telefon 

eller med elektroniska hjälpmedel. På styrelsemöten har endast närvarande (även med tekniskt 

hjälpmedel) ur styrelsen rösträtt. Styrelsen tillträder omedelbart efter årsmötet och avgår i 

samband med tillträdandet av en ny efterföljande styrelse. 
 

§ 4:6 Misstroendeförklaring kan väckas mot styrelsen som helhet eller någon enskild ledamot 

om årsmöte eller extra årsmöte så önskar. Misstroendeförklaringen skall anses som antagen 

om den bifallits av 3/4 av de på mötet deltagande medlemmarna.  
 

§ 4:7 Alla föreningens medlemmar har rösträtt vid årsmötet och stormöte med en röst per 

medlem. Beslut fattas med enkel majoritet förutom vid ändring av stadgar (se 6:5 Ändring av 

stadgar) samt uteslutning av medlem. Lottdragning sker vid lika röstetal.  
 

§ 4:8 Föreningens firma tecknas av ordförande samt kassör.  



 

§ 4:9 På årsmötet väljs en eller två revisorer för granskning av föreningens räkenskaper. 

Valbar är person som inte sitter i styrelsen.  
 

§ 4:10 Föreningens styrelsemöte skall protokollföras och arkiveras.  
 

§ 4:11 Styrelsen åläggs att efter verksamhetsårets slut avlägga verksamhetsberättelse för 

godkännande av medlemsmöte. Verksamhetsberättelse skall vara förbundsordförande 

tillhanda senast tjugoen (21) dagar före ordinarie förbundsstämma. Verksamhetsberättelse 

skall innehålla: 1. Uppgifter om föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår, 2. 

Uppgift om antal protokollförda styrelsesammanträden under verksamhetsåret, 3. Förteckning 

av verksamhetsårets samtliga styrelseledamöter med ansvarsområden, 4. Uppgift om 

medlemsantalet vid verksamhetsårets utgång. 
 

§ 4:12 Styrelsen åläggs att efter verksamhetsårets slut avge ekonomisk årsberättelse för 

godkännande av årsmöte. Revisorerna granskar årsberättelsen och föreslår ansvarsfrihet om 

de finner det riktigt.  
 

§5         Valberedning   
§5:1Valberedningen är föreningens beredande organ för de val föreningen  

genomför samt ska fungera som valsamordnare för styrelsevalet.  
 

§5:2 Valberedningen administrerar föreningens personval. Valberedningen skall bestå av 

minst två (2) eller högst fyra (4) ledamöter. Ledamot i valberedningen är inte valbar till 

förtroendeuppdrag inom föreningens interna verksamhet.  
 

§5.3 Nomineringsrätt tillkommer alla föreningens medlemmar samt stödmedlemmar. 

Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast fyra (4) veckor innan årsmötet. 

Valberedningen skall offentliggöra inkomna nomineringar senast en (1) vecka innan årsmöte. 

Föreningens årsmöte kan besluta om frinominering. Offentliggöranden skall förekomma på 

föreningens informationskanaler. 
 

§6 Årsmöte   
§ 6:1 Årsmötet ska hållas under perioden 20 april till 5 juni varje år. Styrelsen beslutar om tid 

och plats. För att vara behörigt måste kallelsen till årsmötet skickas till föreningens 

medlemmar senast två (2) veckor i förväg. Motioner och eller propositioner skall vara 

styrelsen tillhanda senast en vecka (1) före årsmötet.  
 

§ 6:2 Följande ärenden behandlas på ordinarie årsmöte:  

1. Mötets öppnande.  

2. Mötets behöriga utlysande.  

3. Fastställande av föredragslistan.  

4. fastställande av röstlängden. 

5. Val av: 

a) Mötesordförande,  

b) Sekreterare  

c) Två (2) justerare till lika rösträknare.  

6. Verksamhetsberättelse. 

7. Ekonomisk berättelse.  



8. Revisorernas berättelse.  

9. Eventuella propositioner. 

10. Eventuella motioner.  

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 

12. Val av ordförande 

13. Val av vice ordförande  

14. Val av sekreterare 

15. Val av kassör 

16. Val av valberedning  

17. Val av revisor 

18. Beviljande av ansvarsfrihet 

19. Övriga frågor 

20. Mötets avslutande  

 

§ 6:3 Motionsrätt tillkommer medlem i Utrikespolitiska Föreningen i Karlstad. Motionen skall 

vara styrelsen tillhanda senast en (1) vecka före årsmöte. 
 

§ 6:4 Styrelsen, revisorerna alternativt minst hälften av medlemmarna äger rätten till att 

begära extra årsmöte. 

 

§6:5 Endast medlemmar i UPF Karlstads lokalförening som blivit medlemmar senast 10 

arbetsdagar innan årsmötet är berättigade rösträtt 
 

§ 6:6 Ändring av dessa stadgar kan göras endast på årsmötet, om minst två tredjedelar av 

närvarande medlemmar så önskar.  
 

§7 Ekonomi   
§ 7:1 Räkenskapsåret motsvarar verksamhetsåret i enlighet med 1:4  
 

§ 7:2 Föreningens firma tecknas, var och en för sig, av ordförande och kassör om inte 

styrelsen eller årsmötet beslutar annorlunda.  
 

§ 7:3 Årsmötet beslutar om disposition av eventuella överskott samt täckande av eventuellt 

underskott av verksamheten.  
 

§ 7:4 Föreningens årsmöte beslutar om disposition av föreningens fonderade medel. Begäran 

om sluten omröstning görs. 
 

 

 

§8   Revision   
§ 8:1 Revisorerna väljs av årsmötet. I detta val får ej den tillträdande styrelsens ledamöter 

delta. Revisorerna får ej inneha annat förtroendeuppdrag inom föreningen under det 

verksamhetsår för vilket de är valda. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens 

räkenskaper, mötesprotokoll och övriga handlingar. Vidare har revisorerna yttrande- och 

närvarorätt under föreningens styrelsesammanträden. 
 



§ 8:2 Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaperna för det senaste 

verksamhets och räkenskapsåret samt författa en revisionsberättelse som överlämnas till 

styrelsen senast fjorton (14) dagar före årsmötet.  
 

 

§9 Föreningens upplösning   
§ 10:1 Upplösning av föreningen kan ske endast om sådant beslut fattas med tre fjärdedels 

majoritet vid två på varandra följande årsmöten, av vilka det ena skall vara ordinarie. 

Föreningen kan dock ej upplösas om minst tre (3) personer är villiga att fortsätta föreningens 

verksamhet. Skulle föreningen upplösas skall eventuella kvarvarande tillgångar förvaltas av 

UF Sverige tills uppstartande av en ny UF/UPF förening gör anspråk på dem, dock som längst 

i fem år. Har ingen förening inom den tiden gjort anspråk på tillgångarna tillfaller de 

Utrikespolitiska Förbundet Sverige, UFS. 

 


