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Stadgar - Young Entrepreneurs of Sweden ideell förening

§ 1 Föreningens namn 
Föreningens namn är Young Entrepreneurs of Sweden ideell förening.

§ 2 Syfte och målsättning
Föreningen är ideell, partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens syfte är att skapa nätverk 
mellan, inspirera och utveckla Sveriges främsta unga entreprenörer.

§ 3 Föreningens säte 
Föreningen har sitt säte i Stockholm, Stockholms län.

§ 4 Medlemskap 
Föreningen är stängd och tillämpar individuellt medlemskap. Till medlem kan antas en sökande 
som kan förvän- tas följa föreningens stadgar, uppfyller medlemskriterierna och beslut samt bidra 
till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den 
styrelsen utser.

Medlemmar kan licensiera varumärket Young Entrepreneurs of Sweden enligt de av styrelsen satta 
riktlinjerna (Bilaga 1). All verksamhet i varumärkets namn som inte sker enligt dessa riktlinjer 
måste i förväg godkännas genom styrelsebeslut.

Medlem har full insyn i föreningens verksamhet och närvaranderätt vid alla styrelsemöten och rätt 
att få i förväg skriftligt inlämnade förslag behandlade. Medlem har även rösträtt vid medlemsbeslut 
och årsmöte.

§ 5 Medlemmens skyldighet 
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman 
fastställda medlem- savgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Medlemsavgift 
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av 
föreningsstämman. Medlemsavgiften betalas på så sätt som och inom den tid som styrelsen 
bestämmer.

§ 7 Uteslutning 
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar 
dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan 
hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom 
en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.



§ 8 Avgång 
Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter 
det att en medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av någon annan anledning, eller det 
har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.

§ 9 Styrelse 
Styrelsen beslutar om föreningens övergripande verksamhet och ekonomi. Styrelsen består av läst 
tre och högst åtta personer med lägst en och högst fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter 
och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie 
föreningsstämma.

§ 10 Beslut 
Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet och vid lika röstetal beslutar ordförande. Styrelsen har rätt 
att fatta beslut om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 11 Internetbaserade medlemsbeslut 
Styrelsen kan välja att referera frågor till medlemmarna genom att lägga upp en fråga på ett för alla 
medlemmar tillgängligt internetforum. Sådana frågor måste vara öppna i minst 14 dagar och vid 
öppnandet utlysas till samtliga medlemmar.

§ 12 Revisor 
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning 
utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden 
fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 13 Verksamhetsår 
Verksamhetsåret tillika räkenskapsåret löper från 1 januari till 31 december.

§ 14 Årsredovisning 
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie 
föreningsstämma.

§ 15 Ärende på ordinarie föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie 
föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
- Val av ordförande vid föreningsstämmans och anmälan av stämmoordförandens 
- Val av protokollförare 
- Godkännande av röstlängden 
- Val av en eller två justeringsmän 
- Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 
- Fastställande av dagordning 
- Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse 
- Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt hur vinsten eller förlusten 
enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 
- Beslut om ansvarsfrihet åt verkställande direktör 
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- Frågan om finansiering för verkställande direktör 
- Medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
- Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 
- Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 
- Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

§ 16 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden 
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de 
ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor 
före ordinarie fören- ingsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med post eller via e-post till 
samtliga medlemmar. Då kallelse gått till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta 
revisorerna om detta genom brev.

§ 17 Extra föreningsstämma 
Extra föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när 
minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av 
begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra 
föreningstämma får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 18 Rösträtt 
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan/kan inte utövas genom 
ombud).

§ 19 Beslut, omröstning och beslutsförhet 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). 
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. 
Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller 
den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne 
är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Årsmötet är beslutsförig med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 20 Stadgeändring eller upplösning av föreningen 
För att ändra Stadgar eller för upplösning av föreningen krävs 2/3 majoritet vid två på varandra 
följande medlemsbeslut, med minst en veckas mellanrum, varav ett är årsmöte.

Stadgarna läggas vid utlysningen av årsmötet, 30 dagar i förväg, upp på ett för alla medlemmar 
tillgängligt internetforum. Förslag till ändring och frågeställningar gällande stadgar skall 
tillhandahålla styrelsen minst 14 dagar innan årsmötet.
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För upplösning krävs godkännande av räkenskaperna från revisorn som beslutar det sista mötet 
om fördelning av föreningens tillgångar till föreningar eller organisationer med liknande mål och 
syfte.

Övrigt 
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.
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