Stadgar för Astronomisk Ungdom
Antagna vid det konstituerande årsmötet 2012-08-19, med ändringar antagna vid årsmöten
2014-03-30, 2016-03-06, 2017-04-09 samt 2018-04-22.
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Syfte och verksamhet

§ 1.1 Astronomisk Ungdoms syfte är att främja
intresset för astronomi och rymdfart hos unga
i Sverige.
§ 1.2 Astronomisk Ungdoms vision är ”Den
självklara vägen till ett utvecklat rymdintresse
för unga”.
§ 1.3 Astronomisk Ungdom är Svenska
Astronomiska Sällskapets ungdomsförbund.
§ 1.4 Astronomisk Ungdom och därtill
förenade verksamheter skall genomsyras av
ett vetenskapligt förhållningssätt.
§ 1.5 Astronomisk Ungdom är en partipolitiskt
och religiöst obunden ideell organisation.
§ 1.6 Astronomisk Ungdoms verksamhetsår
och räkenskapsår följer kalenderåret.
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Medlemskap och föreningar

§ 2.1 Förbundsstyrelsen kan efter skriftlig
ansökan från en förening eller
distriktsorganisation, besluta att godkänna
registrering av den som medlemsförening i
förbundet.
§ 2.2 För att kunna antas som och förbli
medlemsförening skall föreningen eller

E-post: kansli@astronomiskungdom.se
Telefon: 070-000 90 56

distriktsorganisationen, verka i enlighet med
förbundets syfte och stadgar.
§ 2.2.1 Astronomisk Ungdom skall föra
register över sina medlemsföreningar.
§ 2.3 Medlemmar i till förbundet anslutna
medlemsföreningar är också medlemmar i
förbundet, så länge de är fysiska personer.
§ 2.3.1 Om det finns en ansluten
distriktsorganisation för det län som en
ansluten förening har sitt säte inom, så
är den föreningen även
medlemsförening i den
distriktsorganisationen.
§ 2.4 Medlemmar i medlemsföreningar skall
varje år aktivt ta ställning för sitt medlemskap.
§ 2.4.1 Medlemsföreningarna skall föra
register över sina medlemmar.
§ 2.5 Förbundet får från en medlemsförening
inhämta de upplysningar som är nödvändiga
för att förbundet skall kunna genomföra sin
verksamhet.
§ 2.6 Medlemsföreningarna utformar fritt sin
verksamhet, och råder själva över sina
tillgångar.
§ 2.7 Enskilda fysiska personer kan ingå
stödmedlemskap i Astronomisk Ungdom

genom skriftlig anmälan till sekreteraren, samt
erläggande av årsavgift.
§ 2.7.1 Stödmedlemskapets årsavgifts
storlek bestäms av årsmötet.
§ 2.7.2 Astronomisk Ungdom skall föra
register över sina stödmedlemmar.
§ 2.8 Efter förslag från förbundsstyrelsen kan
årsmötet, för att hedra personer för mycket
framstående insatser och långvarigt
engagemang av exceptionell betydelse för
förbundet, utse dem till hedersmedlemmar i
förbundet på livstid.
§ 2.8.1 Astronomisk Ungdom skall föra
register över sina hedersmedlemmar.
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Årsmöte

§ 3.1 Årsmötet är Astronomisk Ungdoms
högst beslutande organ.
§ 3.2 Ordinarie årsmöte skall hållas varje år,
under våren.
§ 3.3 Vid årsmötet har alla medlemmar och
förtroendevalda rätt att närvara, yttra sig, och
lägga yrkanden.
§ 3.4 Varje medlemsförening ansluten till
förbundet vid det senaste årsskiftet har rätt
att utse ett (1) ombud med rösträtt till
årsmötet.
§ 3.4.1 Varje ombud har en och endast
en röst.
§ 3.4.2 Röstning genom fullmakt är inte
tillåten.

§ 3.4.3 En individ kan bara vara ombud
för en och endast en medlemsförening.
§ 3.5 Årsmötet är beslutsmässigt om skriftlig
eller elektronisk kallelse har avsänts till
samtliga medlemsföreningar senast sex
veckor före årsmötet.
§ 3.5.1 Årsmöteshandlingarna skall vara
samtliga medlemsföreningar till hands
senast två veckor före årsmötet.
§ 3.6 Ordinarie årsmöte ska behandla
följande ärenden:
• Verksamhetsberättelse
• Årsbokslut eller årsredovisning
• Revisionsberättelse
• Ansvarsfrihet för avgående
förbundsstyrelse
• Fastställande av verksamhetsplan
• Fastställande av årsavgift för
stödmedlemmar
• Inkomna motioner
• Val av förbundsordförande
• Val av övriga
förbundsstyrelseledamöter
• Val av revisorer
• Val av valberedning
• Övriga frågor
§ 3.7 Inför årsmötet har samtliga medlemmar
och medlemsföreningar rätt att inlämna
motioner.
§ 3.7.1 Motion skall vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra
veckor före årsmötet.
§ 3.8 Extra årsmöte skall utlysas om endera:
• Förbundsstyrelsen beslutar detta
• Den godkända eller auktoriserade
revisorn så begär

•

Minst fem medlemsföreningar eller
minst hälften (1/2) av förbundets
medlemsföreningar, vilkendera som är
högst, så begär
§ 3.8.1 Extra årsmöte skall hållas snarast
möjligt efter utlysning.
§ 3.8.2 Extra årsmöte får endast besluta
i de frågor som uttryckligen angivits i
kallelsen.
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Förbundsstyrelse

§ 4.1 Förbundsstyrelsens sätesort är
Stockholm.

§ 4.5 Förbundsstyrelsen skall utse en eller
flera firmatecknare.
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§ 5.1 Astronomisk Ungdoms
bokföringsskyldighet skall fullgöras på ett sätt
som överensstämmer med god
redovisningssed och i enlighet med gällande
bokföringslag.
§ 5.2 Astronomisk Ungdom skall för varje
räkenskapsår avsluta bokföringen med ett
årsbokslut, eller årsredovisning om lag så
kräver.

§ 4.2 Astronomisk Ungdoms förbundsstyrelse
skall förutom ordförande bestå av lägst fyra
och högst tio övriga ledamöter, vilka utses av
årsmötet.
§ 4.2.1 Förbundsstyrelsen skall inom sig
utse en vice ordförande, en ständig
sekreterare, och en skattmästare, samt
andra poster om den så väljer.
§ 4.3 Styrelsemötet är beslutsmässigt när
samtliga ledamöter är kallade och minst
hälften är närvarande.
§ 4.3.1 Kallelse ska ha avsänts till
samtliga ledamöter senast en vecka
innan mötet.
§ 4.4 Styrelsens beslut gäller den mening som
minst hälften av de närvarande
styrelseledamöterna stödjer.
§ 4.4.1 Vid lika röstantal har
förbundsordföranden utslagsröst.

Redovisning

§ 5.2.1 Årsbokslut, eller årsredovisning
om lag så kräver, för ett räkenskapsår
skall vara revisorerna tillhanda senast
fyra veckor före årsmötet.
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Revisorer och valberedning

§ 6.1 Årsmötet utser två ordinarie revisorer,
varav en godkänd eller auktoriserad revisor
och en verksamhetsrevisor, samt en personlig
suppleant till vardera dessa.
§ 6.1.1 Revisorerna och deras
suppleanter får inte sitta i
förbundsstyrelsen eller valberedningen.
§ 6.1.2 Revisorerna skall granska
förbundets räkenskaper och
förbundsstyrelsens förvaltning.
§ 6.1.3 Det åligger revisorerna att
upprätta en revisionsberättelse till
årsmötet.

§ 6.1.4 I revisionsberättelsen skall det
finnas ett förslag till beslut i frågan om
ansvarsfrihet för avgående
förbundsstyrelse.

§ 7.3.1 Uteslutningen skall bekräftas av
årsmötet, varvid den uteslutna har
yttranderätt.
§ 7.3.2 Den uteslutna fråntas samtliga
förtroendeuppdrag inom förbundet
med omedelbar verkan.

§ 6.1.5 Revisionen ska utföras i enlighet
med god revisionssed.
§ 6.2 Årsmötet utser en valberedning om lägst
tre och högst fem valberedare, varav en som
sammankallande.
§ 6.2.1 Valberedarna får inte sitta i
förbundsstyrelsen eller vara revisorer.
§ 6.2.2 Valberedningen skall nominera
en förbundsordförande, lägst fyra och
högst tio övriga ledamöter, samt två
ordinarie revisorer jämte personliga
revisorssuppleanter.
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§ 7.3.3 Utesluten medlem kan endast
erhålla nytt medlemskap om
förbundsstyrelsen godkänner detta.
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§ 8.1 För ändring av dessa stadgar krävs
beslut vid ordinarie årsmöte med minst två
tredjedels majoritet.
§ 8.1.1 Stadgeändring kan endast ske i
de ärenden som uttryckligen angivits i
kallelsen samt i de ärenden som enig
stämma beslutar upptaga.

Utträde, avregistrering och
uteslutning

§ 8.1.2 För att ändra § 1 Syfte och
verksamhet, § 8 Stadgeändring eller § 9
Upplösning, krävs att beslutet tas på två
på varandra följande ordinarie
årsmöten.

§ 7.1 Medlemsförening, medlem, eller
stödmedlem, som önskar att utträda ur
förbundet, kan göra detta genom att
skriftligen meddela förbundsstyrelsen.
§ 7.2 En medlemsförening kan avregistreras
ur förbundet om den inte redovisat årsmöte,
verksamhet eller medlemmar under ett års
tid.
§ 7.3 Medlemsföreningar, medlemmar, eller
stödmedlemmar, som bryter mot förbundets
stadgar, skadar dess anseende eller
motarbetar dess syfte, kan uteslutas med
omedelbar verkan av förbundsstyrelsen.

Stadgeändring
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Upplösning

§ 9.1 Beslut om upplösning av Astronomisk
Ungdom kan endast fattas med två på
varandra följande ordinarie årsmöten med
minst två tredjedels majoritet vid båda
tillfällena.
§ 9.1.1 Vid sådan upplösning av
förbundet skall förbundets tillgångar
användas till bestämt ändamål enligt
§ 1.1.

