STADGAR
FÖR DISTRIKT AV
JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND
(JUF)

§ 1. FIRMA
Distriktets firma är: JUF Dalarna
distrikt av Jordbrukare-Ungdomens Förbund.
Distriktets verksamhetsområde är: Dalarna

§ 2. UPPGIFT
Distriktets uppgift är att i enlighet med stadga och arbetsprogram för förbundet leda
ungdomsarbetet inom distriktets verksamhetsområde, samt att stimulera
avdelningsverksamheten och utgöra ett samarbetsorgan mellan distriktets avdelningar.

§ 3. SÄTE
Distriktets styrelse har sitt säte i Insjön.

§ 4. MEDLEM
Till medlem i distriktet antages varje enskild person, som är medlem i någon av
distriktets avdelningar, liksom sammanslutning, vars riksorganisation är centralt
ansluten till förbundet. Sammanslutning, vars riksorganisation äger rätt att utse
adjungerad ledamot i förbundsstyrelsen, har rätt att utse adjungerad ledamot i
distriktsstyrelsen.
Annan sammanslutning, som är partipolitiskt och religiöst obunden och kan antas
bidraga till förverkligandet av förbundets syften, kan efter godkännande av
förbundsstyrelsen vinna anslutning till distriktet, vars styrelse därvid avgör om
sammanslutningen ifråga skall äga rätt att utse adjungerad ledamot i distriktets
styrelse.
Distriktet skall vara anslutet till distrikt eller motsvarande inom studieförbund eller
andra sammanslutningar, till vilka förbundet är anslutet.

§ 5. ÅRSAVGIFT
Medlem i avdelning skall senast den 1 mars eller vad gäller ny medlem vid
anslutningen erlägga en avgift, vars storlek distriktsstämman beslutar om året för
det, för vilken avgiften gäller, dock att efter den 1 oktober nyansluten medlem ej
behöver erlägga avgift för inträdesåret.

§ 6. UTESLUTNING
Om medlem bryter mot stadgarna, skadar distriktet eller motverkar dess intressen
eller ändamål och rättar sig medlem icke efter styrelsen skriftligen meddelad varning,
äger distriktsstyrelsen utesluta medlemmen ur distriktet.

§ 7. UPPBYGGNAD
Distriktet skall ha en fungerande distriktsadministration, varunder distriktets
avdelningar sorterar.

§ 8. ORGAN
Distriktets organ är:
Distriktsstämman
Distriktsstyrelsen och dess verkställande utskott
Revisionen

§ 9. STYRELSEN
Distriktsstyrelsen består av:
1. distriktsstämman vald ordförande
2. minst tre av distriktsstämman valda ledamöter jämte suppleanter
3. verksamhetsledaren
4. en ledamot jämte suppleant utsedd av den inom distriktet anställda
personalen.
De av distriktsstämman valda ledamöterna utses för två år i sänder förutom
ordföranden som utses för ett år i sänder, varvid bör tillses att varje år hälften eller
närmast hälften av ledamöternas mandattid utlöper.
Distriktsstämman väljer årligen tre suppleanter. Suppleant inträder i distriktsstyrelsen
vid ordinarie stämmovalda ledamots frånvaro i vald ordning.
Annan inom distriktet anställd än dess sekreterare kan icke utses till ledamot eller
suppleant annat än enligt punkt 4 ovan.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, vilken jämte ordföranden och
verksamhetsledaren skall utgöra styrelsens verkställande utskott.
Distriktsstyrelse och verkställande utskott är beslutsmässiga endast då mer än
hälften av antalet ledamöter är närvarande och verkställande utskottet är därtill
endast beslut för då samtliga närvarande ledamöter är om beslutet ense.

§ 10. FIRMATECKNING
Distriktets firma tecknas av den eller de, som styrelsen därtill utser.

§ 11. RÄKENSKAPSÅR
Distriktets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 12. REVISORER
För granskning av distriktets räkenskaper och förvaltning utses av distriktsstämman
för ett år i sänder två revisorer jämte personliga suppleanter.

§ 13. STÄMMOOMBUD
Distriktsstämman består av distriktsstyrelsens ledamöter samt de enligt följande
stycke valda avdelningsombuden. Avdelning utser å årsmöte för tiden intill dess
ordinarie årsmöte hållits ett ombud jämte suppleant samt därjämte ett ombud jämte
suppleant för varje påbörjat 25-tal medlemmar inom avdelningen.

§ 14. DISTRIKTSSTÄMMA
Ordinarie distriktsstämma hålles varje år senast den 30 april på tid och plats som av
distriktsstyrelsen bestämmes.
Extra distriktsstämma utlyses av styrelsen då den anser sådan behövlig eller då
skriftlig framställning härom gjorts av revisorerna eller minst fem avdelningsstyrelser.
Sådan framställan skall innehålla uppgift om de ärenden för vilka extra stämma
påkallas. Extra distriktsstämma skall hållas senast två månader efter det att skriftlig
framställning kommit distriktsstyrelsen tillhanda.

§ 15. DAGORDNING
Vid ordinarie distriktsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och vice ordförande
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare
3. Val av protokolljusterare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om distriktsstämmans behöriga utlysande
6. Distriktsstyrelsens årsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av balansräkning
9. Ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter
10. Behandling av förslag från distriktsstyrelsen
11. Behandling av inkomna motioner
12. Behandling av distriktsstyrelsens förslag till arbetsprogram
13. Fastställande av distriktets inkomst- och utgiftsstat innefattande

även beslut om medlemsavgifter samt arvode och reseersättning
till styrelseledamöter och revisorer
14. Styrelseval enligt § 9
a) Val av distriktsordförande
b) Val av övriga ledamöter jämte suppleanter
15. Val av ombud till förbundsstämman enligt förbundsstadgans § 13
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Val av valberedning jämte sammankallande i denna
18. Övriga ev. val
19. Övriga ärenden

§ 16. MOTIONER
Ärenden, som enskild JUF-medlem, JUF-avdelning eller sammanslutning ansluten till
distriktet enligt § 4 ovan, andra stycket, önskar taga upp på distriktsstämman skall
anmälas till distriktsstyrelsen senast den 1 mars. Beträffande förslag till
stadgeändring eller distriktets upplösning gäller dock vad som föreskrivs i § 17 och
18 nedan.

§ 17. STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar skall för att vara giltig antas med två tredjedelar av antalet
avgivna röster vid två på varandra med minst tre månaders mellanrum följande
förbunds- eller distriktsstämmor, varav en ordinarie. Förslag till ändring skall
skriftligen ingivas till respektive styrelse minst tre månader före den stämma där det
först önskas behandlat. För att förslag till ändring slutgiltigt skall kunna behandlas av
distriktsstämma, måste detta även vara godkänt av förbundsstyrelsen.

§ 18. UPPLÖSNING
Förslag om distriktets upplösning får framläggas endast å ordinarie distriktsstämma
och skall skriftligen ingivas till styrelsen senast sex månader före distriktsstämman.
För att upplösningsbeslut skall bli giltigt måste beslutet ha fattats med trefjärdedels
röstmajoritet av två på varandra följande ordinarie distriktsstämmor. Beslutar
distriktsstämman slutgiltigt om distriktets upplösning, ankommer det på
förbundsstyrelsen att besluta hur det skall förfaras med distriktets tillgångar.

