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Föreningen Yaris stadga 

 
§1 Föreningens namn och säte  
Föreningens namn är Yari - Iranska ungdomshjälpsförening. Föreningens säte är Uppsala.  
 
2 § Beskrivning och målsättning 
- Föreningen är en öppen, samhällsnyttig ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. 
- Föreningen ska verka för att socialt marginaliserade barn och ungdom i Iran ska ges möjlighet 
till utbildning och stöd. 
- Föreningen har till ändamål att: Främja kontakter mellan iranier och svenskar, genom att stödja 
humanitära projekt och mål, samt att genom olika arrangemang, och aktiviteter främja den 
sociala gemenskapen.  
- Föreningen ska även driva opinionsbildande arbete i Sverige för att skapa förståelse bland 
medborgarna om barn och ungdomars situation i Iran för att kunna erbjuda ett solidariskt arbete 
för att främja barn och ungdomars uppväxt i en trygg och kulturellt utvecklande miljö. 
- För att skapa möjligheter för bidragstagare att komma i kontakt med arbetslivet driver Yari 
yrkesutbildningar i kooperativa former på valda ekonomisk missunnande områden. 
Verksamheterna finansieras via medlemmarnas extra donationer, bidrag från sponsorer eller via 
projektstöd. 
- Vi ser FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och barnkonventionen som en grund för vårt 
arbete. Värdegrunden bygger på övertygelsen att alla människor har lika värde, att barn har 
särskilda rättigheter och att alla människor har ett ansvar gentemot barnen. 
 
§ 3 Organisation  
- Föreningen Yari är en partipolitisk och religiöst obunden förening med verksamhet i Sverige 
och Iran. Föreningen arbetar med utvecklingsfrågor och barnens rättigheter. 
 Högsta beslutande organ i föreningen är årsmöte.  
- Föreningens arbete leds av en styrelse som väljs av årsmöte. Styrelsen består av ordförande 
och högst 8 och lägst 6 andra ledamöter jämte 3 suppleanter. Om inte tillräcklig antal kandidater 
ställer upp, förlängs föregående styrelsens uppdrag tills en extrainkallat årsmöte väljer en ny 
styrelse. Detta skall ske senast inom tre månader efter ordinarie årsmöte.  
- Med verksamhet i Sverige och Iran, bygger Yari sitt arbete på solidaritet från såväl iranier, 
andra invandrargrupper och svenskar i arbete att erbjuda ett solidariskt arbete för att främja 
barn och ungdomars uppväxt i en trygg och kulturell utvecklande miljö.  
- Om inte tillräcklig många antal kandidater ställer upp, föregående styrelse fortsätter sitt 
uppdrag tills nyval utlyses av valberedningen dock senast inom 3 månader. 
 
Lokala kretsar i andra orter/städer 
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Om en lokal krets av Yari vill bildas skall följande punkter beaktas: 
- Föreningens styrelse beslutar om detta kan ske. 
- Från beslutet skall även framgå hur finansieringen ska anordnas och vilka ansvarsområden 
den lokala kretsen kommer att ha. 
- Den lokala avdelningen skall anta föreningens stadga i sin helhet och följa förordningar och 
bestämmelser som styrelsen beslutar sig om. 
 
§ 4 Medlemskap 
-  Till medlemmar i föreningen kan antas varje privat eller juridisk person, eller förening som vill 
verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.  
-  Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.   
-  Medlem har rätt att kandidera sig till styrelseposter med undantag för icke myndiga och 
juridiska personer under förutsättning att man betalat in sin års medlemsavgift senast 3 
månader före årsmötet. 
-  Rösträtt vid årsmötet med undantag för icke myndiga personer, under förutsättning att man 
betalat in sin halva års medlemsavgift senast 3 månader före årsmötet.  
-  Motionsrätt.   
- Rätt att när som helst säga upp medlemskapet utan någon motivering. 
- Rätt att ansluta sig till andra lokala kretsar, utan extra medlemsavgift.  
- Medlem får inte utnyttja föreningens tillgångar i privata syften.  
- Medlem kan uteslutas om medlemmen har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, 
eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. För detta krävs 2/3 majoritet. Medlem som 
hotas av uteslutning och därmed förlora sin rätt att vare sig rösta eller väljas äger rätt att inför 
årsmötet föra sin talan.  
 
§ 5 Årsmöte 
-  Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen, senast innan 
mars månads utgång och på en plats som styrelsen bestämmer.  
- Skriftlig kallelse på både svenska och persiska och ska avsändas till alla medlemmar senast 
en månad före ordinarie årsmöte och senast 2 veckor före extra årsmöte.  
- Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisionernas berättelser, verksamhetsplan med 
budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas 
tillgängliga för medlemmar senast en månad före årsmötet. 
 
Övriga ärenden på årsmötet:  

1. Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Såväl medlem som styrelsen får avge 
förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara till styrelsen tillhanda 
senast sex veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över 
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förslaget.  
2.  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmöte. Medlem som har betalat sin halva 

års medlemsavgift har rösträtt på mötet, under förutsättningen att medlemmen har 
senast tre månader innan årsmötet infaller betalat in sin halva års medlemsavgift. 
Rösträtten följer det betalda medlemskapet och inte får utövas genom ombud.  

3.  Frånvarande medlem kan dock poströsta på de för presenterade motionerna.(se 
förordningen) 

4. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 
5. Beslutsförhet 
6. Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på 

mötet dock med undantag för omröstning om §12 och §13. 
 
13 . Övriga frågor. 

1. NOT: Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess 
medlemmar får inte fattas vid årsmötet om detta inte har föregåtts av kallelsen till mötet. 

2. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning 
(votering). 

3. 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.  
 
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av dagordning. 
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
        verksamhets-/räkenskapsåret. 
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9. Fastställande av medlemsavgift. 
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande 
verksamhets-/räkenskapsåret. 
11. Val av… 
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a) Val av styrelseledamöter för en tid av 1 år. 
b) Styrelsen väljer ordförande respektive vice ordförande 
c) Val av tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år. 
d) Revisor samt suppleant för en tid av ett år. 
e) Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid ett år, av vilka en skall utses till 
sammankallande och en är suppleant 
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner, dock senast 6 veckor innan 
årsmötet äger rum. 
 
§6 Extra årsmöte 
- Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 
1/3 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 årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. 
 
§7 Styrelse 
- Styrelsen består av ordförande och minst 6, dock högst 8 övriga ledamöter jämte 3 
suppleanter.  
- Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och kassör.  
- Vid förfall inträder suppleant enligt turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång 
inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte. 
 
§8 Styrelsens uppgifter 
-  Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess 
angelägenheter.  
-  Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.  
-  Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska 
angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste 
räkenskapsåret.   
- Styrelsen sammanträder minst 6 gånger per år och när ordföranden finner det erforderligt eller 
om minst tre styrelseledamöter begär detta.  
- Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande.  
- Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden 
biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.  
- Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och en annan person tillsammans som 
styrelsen utser. 
- Om antalet kandidater är färre än antalet nödvändiga till styrelsen har valberedningen rätt att 
inställa omröstningen och därmed genom kallelse presentera de befintliga kandidaterna eller 
utlysa nyval. Styrelsens uppdrag förlängs tills den nya styrelsen efter nyval kan träda i kraft. 

   
Föreningen YARI, Box 10041, 750 10 Uppsala, Phone: +46-(0)8-51760388, Postgiro: 90 00 32-4, Org.nr.817605-2507 
www.yari.nu 
info@yari.nu 
 



 

 

 
Fler skolbarn, Färre Gatubarn 

 

 
§9 Revisorer 
- Revisorerna utses av föreningens beslutande organ. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del 
av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. 
- Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer.  
- Revisorerna ska senast sex veckor före årsmöte avge sin ekonomiska rapport. 
 
§10 Valberedning  
- Årsmötet utser två ordinarie ledamöter och en suppleant. Valberedningen har till uppgift att 
kontinuerligt följa arbetet inom föreningen och hålla sådana kontakter med medlemmar och 
styrelsen så att valberedningens arbete underlättas.  
- Valberedningen skall verka för att styrelsen har en allsidig sammansättning. En bred 
representation i styrelsen innebär bl a att rekrytering sker med hänsyn till kön, ålder, kompetens 
och kontinuitet. Det är viktigt att valberedningens förslag väl återspeglar medlemmars 
sammansättning.  
- Valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en 
bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna. 
Hur val av valberedning går till och hur många personer den ska bestå av anges också i 
stadgarna.  
- Valberedning är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från årsmötet och 
rapporterar till detta.  
Om en ledamot av valberedningen kandiderar måste denne först lämna valberedningen.  
- Om antalet kandidater är fler än antalet nödvändiga till styrelsen skall valberedningen 
presentera en lista.  
- Om antalet kandidater är färre än antalet nödvändiga till styrelsen har valberedningen rätt att 
inställa omröstningen och därmed genom kallelse presentera de befintliga kandidaterna eller 
utlysa nyval. Styrelsens uppdrag förlängs tills den nya styrelsen efter nyval kan träda i kraft. 
Ingen medlem får kandidera sig direkt under årsmötet. 

 
 
§11 Ekonomi 
Föreningens budget består av följande  
- Medlemsavgifter: hela medlemsavgiften går oavkortat till skolbarnen under föreningens 
beskydd  
- Inkomster av föreningens andra aktiviteter  
- Andra organisationers-, myndigheters- och frivilliga bidrag 
- Räkenskapsår är kalenderår. 
- Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast två månader före 
årsmöte. 
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Ersättning 
Allt medlemsarbete inom föreningen är oavlönat. Årsmötet och styrelsen äger dock rätt att om 
det är nödvändigt besluta om skälig ersättning för utfört arbete. Skälig ersättning kan utgå för: 

● rese- och uppehållskostnader för utfört arbete efter beställning av föreningen.  
● deltagande i föreningens sammanträden, konferenser och liknande, där vederbörande 

av föreningen utsetts att delta och att utgifterna är godkända av styrelsen i förväg. 
 
§12 Ändring av stadgar 
Regler för ändring av stadgarna 
- För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ordinarie årsmöte med minst 2/3 av antalet 
avgivna röster.  
- Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelse. 
 
§13 Upplösning 
- Om frågan om upplösning skall väckas på årsmötet skall detta uttryckligen framgå av kallelsen 
till ordinarie årsmötet. 
- För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra ordinarie årsmöte med minst 2/3 
av antalet avgivna röster.  
- Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till en liknande organisation i 
Iran om möjligt annars UNICEF. 
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