Stadgar URnära ideell förening
§1 Föreningens namn
Föreningens namn är URnära ideell förening.
§2 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är bedriva landsbygdsutveckling och att få Umeåregionens landsbygd att blomstra
med ett aktivt och konkurrenskraftigt företagande utifrån landsbygdens unika förutsättningar och dess
regionala identitet. Detta inkluderar även byaföreningar, byalag och andra aktörer som är verksamma på
landsbygden. Verksamheten har ett allmännyttigt ändamål.

§3 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Umeå, Umeåregionen.
§4 Geografiskt verksamhetsområde
Föreningens verksamhetsområde utgör de kommuner i Umeåregionen (exklusive Örnsköldsvik) som
medfinansierar verksamheten.
§5 Finansiering
Föreningens verksamhet genomförs med offentligt och privat stöd.

§6 Föreningens organ
Föreningens beslutande organ är föreningsstämman, styrelse (LAG-grupp) och utskott.
Föreningen utser på föreningsstämman två ordinarie revisorer (varav en auktoriserad eller godkänd) samt
en ersättare. Dessa utses för ett år i taget.
Föreningsstämman utser även valberedning. Denna ska bestå av en representant från vardera offentlig,
privat och ideell sektor, varav en utses som sammankallande.
§7 Medlemskap
Till medlemmar i föreningen kan alla antas som stödjer landsbygdsutveckling och som vill göra detta för
föreningen genom URnäras utvecklingsstrategi. Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen och prövas
och beviljas av styrelsen. Styrelsen skall hålla en medlemsförteckning.
§8 Medlemsavgifter
Medlem skall betala årlig medlemsavgift till föreningen med belopp som ordinarie föreningsstämma
fastställer. Stämman kan besluta om olika avgifter för medlemmar som är privatpersoner och medlemmar
som är juridiska personer från offentlig sektor, privat sektor och ideell sektor och även om olika avgifter
för dessa tre grupper. Stämman kan också besluta att ingen avgift skall utgå.
Medlemsavgift skall betalas på sätt och vid tidpunkt som styrelsen beslutar.
§9 Uppsägning och utträde ur föreningen
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen uppsäga sitt medlemskap till styrelsen och
avgår då uppsägningen mottagits genast ur föreningen. Medlem som inte betalat sin medlemsavgift för
två på varandra följande räkenskapsår anses ha utträtt ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall
då medlemmen avförs ur medlemsförteckningen.
§10 Uteslutning ur föreningen
Medlem som motarbetat föreningens ändamål, verksamhet eller uppenbarligen har skadat föreningens
intressen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem avgår omgående ur föreningen.
§11 Styrelsen
Styrelsen utgörs av lägst 12 och högst 18 ledamöter samt lägst tre och högst 6 ersättare. Ledamöter och
ersättare fördelas på offentlig-, privat -och ideell sektor. Offentlig sektor har inte vald ersättare utan ger i
stället fullmakt för ersättare.
Om verksamhetens inriktning förändras och projektaktivtiter inte längre bedrivs ska styrelsen bestå av
ordförande, vice ordförande, kassör, två ledamöter samt två ersättare fördelat på offentlig-, privat -och
ideell sektor.
Valbar till styrelsen är person som bemyndigats företräda medlem som är juridisk person och medlem
som är enskild fysisk person och boende i kommun inom föreningens verksamhetsområde.
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Till grund för styrelsens sammansättning skall ligga den representation fördelningsmässigt från envar av
de tre grupperna offentlig-, privat-, ideell sektor.
Samtliga ingående i styrelsen ska tillika vara medlemmar i föreningen.
Styrelsens ordförande samt vice ordförande väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden t o m nästa
ordinarie föreningsstämma. Styrelsens övriga ledamöter väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden till
dess ordinarie föreningsstämma hållits andra året efter valet. Halva antalet (näst intill halva antalet) ledamöter avgår varje år. Första gången skall halva antalet ledamöter väljas för tiden t o m nästa ordinarie
föreningsstämma med iakttagande av den fördelningsmässiga representation som ovan anges i denna
paragraf. Styrelsen utser inom sig vid behov befattningshavare.
Styrelsen utser arbetsutskott, AU, bestående av ordförande, vice ordförande och ledamöter från
respektive sektor. Styrelsen har rätt att inom sig utse beredande organ med samma proportionella
sammansättning från offentlig sektor, privat sektor och ideell sektor.
Medlem som är juridisk person kan under pågående mandatperiod utse en ny företrädare, om förhållandena så erfordrar. Styrelsen kan besluta att företrädare för ny medlem som är juridisk person skall
adjungeras till styrelsen och även beredande organ/arbetsutskott.
Styrelsen kan beslut om att adjungera juridiska företrädare eller företrädare för annan organisation om
styrelsen bedömer detta som nödvändigt.
§12 Styrelsens åligganden
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen
svarar för att verksamheten enligt fastställd utvecklingsstrategi genomförs och för att medlemmarnas
intressen tillvaratas
Det åligger styrelsen särskilt att:
• Verkställa av föreningsstämman fattade beslut
• Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
• Besluta i frågor om projektfinansiering
• Ansvara för verksamhetskontor samt ha personal - och miljöansvar
• Att vara ansluten till central arbetsgivareorganisation
• Ansvara för och förvalta föreningens medel och budget
• Tillställa revisorerna räkenskaper
• Förbereda föreningsstämmor.
§13 Styrelsens arbetsordning
Styrelsens ordförande skall se till att sammanträden hålls när så behövs. På begäran av två
styrelseledamöter skall styrelsen sammankallas. Ordföranden kallar till sammanträde.
Till styrelsens sammanträde kallas ordinarie ledamöter och ersättare. Ledamöter och ersättare
uppbär samma sammanträdesarvode
Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter kallats och då 2/3 delar av ledamöterna är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken minst hälften av ledamöterna i styrelsens närvarande
ledamöter röstat.
Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som undertecknas av ordförande och justeras av
den ledamot som styrelsen utser. Tidpunkt för protokollsjustering ska beslutas.
Vid jäv tillämpas gällande lagregler. All upphandling sker enligt LOU. Styrelsen juridiska ansvar ska följa
offentligrättslig lagstiftning.
Beslut av projektansökningar sker efter sektorberedning, där respektive sektor genomför beredning under
ajournering av pågående styrelsesammanträde. Handlingar som ingår i beredning, ska vara ledamöterna
tillhanda en vecka före beredning i styrelsen.
§14 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande, samt om styrelsen så beslutar, av två ledamöter i
förening.
§15 Föreningsstämma
Medlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämman som är
föreningens högsta beslutande organ Ordinarie föreningsstämma skall hållas före mars månads utgång
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på tid och plats som styrelsen beslutar. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske skriftligen till
medlemmarna senast tre veckor före stämman.
I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall behandlas på stämman. Om stämman skall behandla
ett ärende om föreningens försättande i likvidation skall förslaget och grunden för detta anges i kallelsen.
Om ett ärende avser förändring av stadgarna, skall det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändring
anges i kallelsen. Ett fullständigt förslag till stadgeändring skall efter det att kallelse utfärdats hållas
tillgängligt för medlemmarna hos föreningen en vecka före stämman. I kallelsen skall anges var förslaget
finns. Det skall genast sändas till medlemmar som så begär och som uppger postadress samt publiceras
på URnäras hemsida.
Föreningens årsredovisning, verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan samt
Styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande, skall finnas tillgängliga för
medlemmarna hos föreningen senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. I kallelsen skall anges
var nämnda handlingar finns tillgängliga. Dessa skall genast sändas till medlemmar som begär det och
uppger sin postadress samt publiceras på URnäras hemsida. Styrelsens kan alltid förelägga ordinarie
eller extra föreningsstämma ärenden.
Beslutsregler
Varje medlem har en röst på föreningsstämman. Medlem som inte är enskild fysisk person har rätt att
utse ett ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt som gäller högst ett år. Medlem som är enskild fysisk
person får inte rösta genom ombud.
Föreningsstämma är beslutför med det antal medlemmar som är närvarande på stämman, förutsatt att
offentlig-, privat-, ideell sektor är representerade. Föreningsstämmans beslut avgörs av den mening som
har fått mer än hälften av de avgivna rösterna.
Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Beslut
fattas med acklamation eller, om så begärs av röstberättigad efter omröstning (votering). Val sker slutet
om en röstberättigad begär det. I andra frågor fattas beslut slutet om mer än hälften av de närvarande
begär det.
För beslut om stadgeändring eller föreningens försättande i likvidation, se 21 och 22 § §.
§16 Motioner
Medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om medlemmen skriftligen framställer
sin begäran till styrelsen senast 31 december året före stämman. Styrelsen skall till stämman avge
skriftligt yttrande i ärendet.
§17 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
1. Val av ordförande vid stämman
2. Anmälan av protokollförare
3. Godkännande av röstlängd
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll och val av rösträknare
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
6. Godkännande av föredragningslistan
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar för det senaste verksamhets/räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastsällande av resultat- och balansräkning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Bestämmande av arvode och kostnadsersättning till styrelsens ledamöter, ersättare, revisorer och
valberedningens ledamöter
13. Val av ordförande i styrelsen
14. Val av övriga ledamöter i styrelsen
15
Val av revisorer och ersättare (varav en auktoriserad)
16. Val av ledamöter i valberedningen (tre personer), varav en utses till sammankallande
17. Ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman
18. Behandling av inkomna motioner
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande
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§18 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall även hållas när
det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av föreningens
röstberättigade medlemmar. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran
kom in till föreningen, därvid stämman skall hållas inom en månad från kallelsen.
Kallelse med föredragningslista till extra föreningsstämma skall ske skriftligen senast sju dagar före
stämman. Vid extra föreningsstämma får endaste behandlas ärenden som står på föredragningslistan.
Om beslutsförhet och rösträtt på extra föreningsstämma gäller vad som föreskrivs om ordinarie föreningsstämma.
§19 Valberedning och vissa medlemmars åligganden
Valberedningen består av tre personer, en representant för vardera av de tre grupperna offentlig sektor,
privat sektor och ideell sektor, varav en är sammankallande. Valberedningen skall till föreningsstämman
lämna förslag till val av ordförande, vice ordförande samt ledamöter som är enskilda fysiska personer i
styrelsen samt förslag till revisorer och arvoden och kostnadsersättningar. Medlemmar som inte är
enskilda fysiska personer (föreningar m fl) skall själva utse sina företrädare i styrelsen och anmäla detta
för stämman och till valberedningen för kännedom. Därvid skall iakttas styrelsens sammansättning vid
föreningens bildande, vilken sammansättning skall bibehållas.
Valberedningens ledamöter, däribland sammankallande, väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden t o
m nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen skall senast åtta veckor före ordinarie föreningsstämma tillfråga ordföranden och privatpersoner i styrelsen, vilkas mandattid går ut vid
verksamhets-/räkenskapsårets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast fyra veckor före
ordinarie föreningsstämma skall valberedningen lämna förslag till styrelsen. Styrelsen skall i kallelsen till
ordinarie föreningsstämma meddela var valberedningens förslag finns tillgängligt. Det skall genast
sändas till medlemmar som begär det och uppger sin postadress samt publiceras på URnäras hemsida.
§20 Revision mm
Föreningen skall ha två revisorer. En revisor skall vara godkänd eller auktoriserad. För den
godkände/auktoriserade revisorn skall utses en ersättare, som också skall vara godkänd eller
auktoriserad revisor. Revisorerna och ersättaren väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden t o m nästa
ordinarie föreningsstämma.
Revisorerna skall i den ordning som följer av god revisionssed granska föreningens årsredovisning jämte
räkenskaperna samt styrelsens förvaltning. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens
räkenskaper och övriga handlingar. Styrelsen skall ge revisorerna tillfälle att verkställa granskaningen i
den omfattning som dessa finner behövligt samt lämna de upplysningar och det biträde som de begär.
Styrelsen skall lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna senast sex veckor före ordinarie
föreningsstämma. Revisorerna skall till styrelsen lämna sin revisionsberättelse senast fyra veckor före
stämman. Tidplan upprättas för arbetets genomförande.
§21 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår utgörs av kalenderåret.
§22 Stadgeändring
För beslut om stadgeändring krävs antingen enhällighet bland samliga röstberättigade på
föreningsstämman, eller beslut på två på varandra följande stämmor, därvid beslutet på den andra
stämman skall ha biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.
§23 Föreningens upplösning
För beslut om föreningens trädande i likvidation krävs antigen enhällighet bland samtliga röstberättigade
på en föreningsstämma eller beslut på två på varandra följande stämmor, därvid beslutet på den
andrastämman skall ha biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.
Föreningsstämma beslutar om fördelning/donation av eventuellt kvarvarande tillgångar i föreningen vid
upplösande. Utdelning till medlemmar eller styrelse är ej tillåtet. Beslut om fördelning/donation ska
förankras hos medfinansiärer. Om medfinansiärer beslutar att tillgångarna ska återbetalas ska detta
beslut effektueras. Återbetalning ska i förekommande fall ske med samma fördelningsgrund som vid
erhållandet av stöd.

Stadgar antagna på föreningsstämma 170322

4(4)

