
      
 

 

 

 
 BOiU arbetar för att alla barn och unga ska få den hjälp de behöver och att alla barn och unga ska kunna påverka sin vardag och samhället. Detta 

gör vi genom att ge stöd och råd, informera, påverka och stärka barns och ungas röster. Vi är en ideell förening som funnits sedan 1988. 

Barnombudet i Uppsala län 

Drottninggatan 8  753 10 Uppsala 

www.boiu.se  boiu@boiu.se 

018 69 44 99 

Stadgar för föreningen Barnombudet i 

Uppsala Län (BOiU) 

 

Antagna vid ordinarie årsmöte den 14 mars 2019 och extra årsmöte den 4 

april 2019. 

 

§ 1 Föreningens namn och ändamål 

 

 mom 1  Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening som ska verka för att 

   FN:s konvention om barnets rättigheter är känd och efterlevs.   

   Föreningen arbetar på fyra (4) olika sätt för att uppnå detta: 

 

- Ge stöd och råd till enskilda 

- Informera 

- Påverka och 

- Stärka barns och ungas röster 

 

 mom 2  Föreningens juridiska namn är Barnombudet i Uppsala Län. 

 mom 3  Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 

 mom 4  Föreningen har sitt säte i Uppsala. 

 mom 5  Föreningen har sin bas i och verkar främst inom Uppsala län. 

 mom 6  Föreningens verksamhet är alkohol- och drogfri. 

§ 2 Beslutsgång 

 

 mom 1  Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. 

 

 mom 2  Mellan årsmötena leds föreningen av en styrelse utsedd på årsmötet. 
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§ 3 Medlemskap 

 

 

 mom 1  Föreningen har två (2) olika medlemskapsformer. Ordinarie   

   medlemskap och organisationsmedlemskap. De benämns kollektivt som 

   medlemmar. 

 

 mom 2  Ordinarie medlemskap i föreningen kan lösas av alla fysiska personer  

   som vill stödja eller aktivt arbeta för förverkligandet av FN:s   

   barnkonvention och som uppfyller kraven på ordinarie medlemmar. 

 

 mom 3  För att beviljas ordinarie medlemskap krävs att 

 

- personen ansöker om ordinarie medlemskap. 

- personen betalar den av årsmötet fastställda medlemsavgiften för 

ordinarie medlemmar. 

 

mom 4  Ordinarie medlemskap ska bekräftas årligen. Om en ordinarie medlem 

  inte bekräftat sitt medlemskap på två år så stryks den ur   

medlemsregistret. 

 

 mom 5  Organisationsmedlemskap i föreningen kan lösas av alla juridiska  

   personer som vill stödja eller aktivt arbeta för förverkligandet av FN:s 

   barnkonvention och som uppfyller kraven på ordinarie medlemmar. 

 

 mom 4  För att beviljas organisationsmedlemskap krävs att 

 

- behörig firmatecknare eller fullmaktshavare för den juridiska 

personen (hädanefter benämnd organisationen) ansöker om 

organisationsmedlemskap för organisationen. 

- organisationen betalar den av årsmötet fastställda medlemsavgiften 

för organisationsmedlemmar. 

 

 mom 5  Organisationsmedlemskap löper under ett (1) kalenderår. 

 

 mom 6  Om en medlem anses motarbeta föreningens syfte kan styrelsen besluta 

   om uteslutande av medlemmen. 
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§ 4 Årsmöte 

 

 mom 1  Ordinarie årsmöte (hädanefter benämnt årsmötet) ska hållas senast den 

   första april varje år. 

 

 mom 2  Årsmötet kallas till av styrelsen senast fyra (4) veckor före   

   mötets datum, på det sätt som föregående årsmöte beslutat. 

 

 mom 3  Årsmötet är beslutsmässigt om det blivit kallat enligt stadgarna och om 

   minst fem (5) av föreningens ordinarie medlemmar är närvarande. 

 

 mom 4  Ordinarie medlemmar äger närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt på 

   årsmötet. 

 

 mom 5  Alla ordinarie medlemmar äger rätt att skicka motioner till årsmötet.  

   Styrelsen ska ha fått motionerna senast två (2) veckor före årsmötet.  

   Styrelsen ska yttra sig över varje motion. 

 

mom 6  Organisationsmedlemmar äger rätt att skicka ett (1) ombud till  

 årsmötet. Ombudet äger närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt på  

årsmötet. 

 

 mom 7  Styrelsens förslag till årsmötet ska finnas tillgängliga för medlemmarna 

    senast en (1) vecka före årsmötet. 

 

 mom 8  Medlemmarnas motioner och styrelsens yttranden över dem ska finnas 

   tillgängliga för medlemmarna senast en (1) vecka före årsmötet.  

 

 mom 9  På årsmötet ska följande ärenden tas upp: 

 

a. Fastställande av föredragningslista 

b. Fastställande av antalet närvarande ordinarie medlemmar 

c. Ställningstagande till om årsmötet kallats enligt stadgarna 

d. Ställningstagande till om årsmötet är beslutsmässigt enligt 

stadgarna 

e. Val av ordförande och sekreterare, rösträknare och justerare för 

mötet 

f. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk 

berättelse 

g. Föredragning av revisionsberättelser, ekonomisk- och 

verksamhetsrevision 

h. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

i. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

j. Beslut om motioner och förslag 

k. Beslut om medlemsavgift 

l. Beslut om ersättningar till styrelse och revisorer 

m. Beslut om verksamhetsplan fram till nästa årsmöte 

n. Beslut om budget för det pågående kalenderåret 
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o. Val av ordförande för ett (1) år 

p. Val av minst fyra (4) ledamöter samt två (2) ersättare för två (2) år. 

Halva antalet väljs vartannat år. 

q. Val av en (1) godkänd revisor och en (1) förtroendevald revisor med 

en (1) ersättare. 

r. Val av valberedning 

s. Eventuella övriga ärenden som finns med i kallelsen 

t. Beslut om tid, plats och kallelsesätt för nästa årsmöte 

 

 mom 10 Protokollet från årsmötet ska justeras och lämnas till revisorer,  

   verksamhetschef och ordförande inom tre (3) veckor från det att  

   årsmötet avslutas. 

 

 mom 11 Styrelsen kan om så krävs kalla till extra årsmöte. För extra   

   årsmöten gäller motsvarande föreskrifter som för ordinarie årsmöten  

   med undantaget att det extra årsmötet inte behöver behandla samtliga 

   ärenden som stadgas i § 4 årsmöte mom 9. 

 

§ 5 Styrelsen 

 

mom 1 Styrelsen består av en (1) ordförande, minst fyra (4) ledamöter och två (2) 

ersättare. 

 

mom 2  Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, sekreterare och kassör. 

 

mom 3  Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande.  

  Ersättare har alltid rätt att närvara vid mötena, men äger endast rösträtt om 

  ordinarie är frånvarande. 

 

mom 4  Vid lika röstetal i styrelsens omröstningar har föreningens ordförande  

  utslagsröst. 

 

mom 5  Föreningens firma tecknas av ordförande och av styrelsen utsedd   

  verksamhetschef var för sig. 

 

§ 6 Revision 

 

 

mom 1 Föreningen har en (1) godkänd revisor samt en (1) förtroendevald revisor samt 

en (1) ersättare. 

 

 

mom 2  Revisorerna har till uppdrag att följa styrelsens verksamhet och ekonomiska  

 förvaltning. De ska senast en vecka före årsmötet lämna varsin 

revisionsberättelse med förslag om fastställande av resultaträkning och 

balansräkning samt förslag i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
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§ 7 Upplösning 

 

 

mom 1 Föreningen kan upplösas efter beslut vid två (2) på varandra följande 

ordinarie årsmöten. Beslut ska då fattas med minst tre fjärdedelars majoritet 

vid varje möte. 

mom 2 Befintliga tillgångar skall vid upplösning användas i enlighet med 

föreningens syfte.  

§ 8 Ändring av stadgar 

 

mom 1  Dessa stadgar kan ändras genom beslut med enkel majoritet vid två (2) på  

  varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie. 
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