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Kallelse till Unga Forskare Stockholms
årsmöte 2019
Är du kontaktperson för en av våra medlemsföreningar, se till att dina föreningsmedlemmar
får ta del av kallelsen!

Mötet
Mötet kommer att äga rum söndagen den 31:a mars 2019 och öppnar kl 12:00.
Ni är välkomna från 11:30, kom i tid!
Plats: UFS lokal, Polhemsgatan 38 på Kungsholmen.

Föranmälan
För att få fika och att underlätta för styrelsen, anmäl er senast torsdagen den 28:e till
styrelsen@ufs.se.
Fika kommer vara semlor och macka, meddela om du behöver alternativt fika.

Rösträtt
Erat medlemsantal 2018 ligger till grund för antalet ombud föreningen är berättigad. Se
stadgarna på hemsidan för antal: https://ufs.se/dokument/
Skicka in er medlemslista till rapport@ufs.se omgående om ni vill ha möjlighet att få rösträtt.

Handlingar
Handlingarna finns tillgängliga på internet på https://ufs.se/.

Motioner
En motion är bifogad till kallelsen, gällande ändring av stadga 2.5, “Årsmötet”.

Nominera till valberedningen
Skicka jättegärna in nomineringar till styrelse, valberedning och revisorer till
valberedningen@ufs.se

Frågor
Undrar du något? Maila styrelsen@ufs.se.
Varmt välkomna!
UFS styrelse

info@ufs.se
Box 8006
104 20 Stockholm

fb.com/UngaForskareStockholm

www.ufs.se
Org.nr 802007-2057
Besök Polhemsgatan 38

Dagordning UFS årsmöte 2019
Ärende
1.

Mötets öppnande

2.

Val av mötesordförande

3.

Val av mötessekreterare

4.

Val av två justerare tillika rösträknare

5.

Mötets behörighet

6.

Fastställande av dagordning

7.

Fastställande av röstlängd

8.

Verksamhetsberättelse

9.

Information om situation och framtid med presentation av alternativ till avveckling

10.

Ekonomisk berättelse

11.

Revisorns rapport

12.

Styrelsens ansvarsfrihet

13.

Motioner
13.1.

Ändring av stadga 2.5 Styrelse

14.

Verksamhetsplan

15.

Budget

16.

Val
16.1.

Val av ordförande

16.2.

Val av ledamöter

16.3.

Val av revisorer

16.4.

Val av valberedning

17.

Övriga frågor

18.

Mötets avslutande

UFS Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen
Johan Patrik Roos
Ordförande
Erik Lilja
Kassör
Joon Pontén
Ledamot
Anna Gómez LagerlöfLedamot
Tomas Antila
Ledamot
Robert Lövlie
Revisor
Adam Chodorowski
Suppleant
Sara Karlsson
Suppleant (första halvan av året)

Verksamhetsberättelse 2018
Föreningsstöd
Hjälpa föreningarna med kunskap om föreningsarbete, organisation och
demokrati
Vi har informerat på hemsidan och i medlemsbrev att vi kan hjälpa till med sådant.
Dock har ingen har bett om sådan hjälp.

Fortsätta ge stöd till föreningarna i form av direktstöd, nystartsbidrag och
projektbidrag
Vi har informerat om våra bidrag på hemsidan och i medlemsbrev.
Vi har betalat ut direktstöd enligt årsmötesbeslut.
Vi har betalat ut ett rekryteringsbidrag.
Vi har beviljat projektbidrag enligt budget, fördelat på 7 projekt och 5
föreningar. Vidare beviljade ytterligare två bidrag under hösten för rekrytering
som togs ur projektbidrags- och nystartsbidragsbudgeten.

Uppmuntra fler föreningar att söka fler medlemmar
Vi har uppmuntrat föreningar att engagera sig och söka fler nya medlemmar
samt givit bidrag projekt i detta syfte. Lingolympiaden rapporterade att ca 50
extra medlemmar rekryterades tack vare bidraget.

Rekrytering
Rekrytera fler föreningar
Vi har inte lyckats rekrytera några nya föreningar under året,men har nu
kontakt med nya föreningar som vill gå med i distriktet.

Ta fram infokit om hur man blir medlem
Ej gjort.

Ta fram och sätta upp PR-material riktat mot ungdomar
Ej gjort.

Ha verksamhet/synas på andra ställen än i lokalen i PR-syfte
Under Kulturnatten gjorde några av distriktets föreningar reklam bland annat i
Kronobergsparken för föreningarnas verksamhet. Mangakai har också deltagit
på Körsbärsblommans dag i Kungsträdgården under våren och gjort reklam för
UFS räkning.

Kommunikation
Hålla hemsidan uppdaterad och vidareutveckla den
Vi har uppdaterat hemsidan löpande med nyheter, protokoll samt information
om bidrag, medlemsrapportering och förändringar i policyer.

Löpande lägga upp protokoll och information om aktuell verksamhet på
hemsidan
Vi har löpande lagt upp protokoll och medlemsbrev på hemsidan.

Skicka ut medlemsbrev
Vi har skickat ut flera medlemsbrev kommunikeer under året.

Hålla facebooksidan uppdaterad
Vi har uppdaterat Facebook med information om medlemsbreven.

Besöka minst en förening som ej har regelbunden verksamhet i lokalen
Vi har besökt flertalet föreningars aktiviteter bland annat Lingolympiaden i
Prag.

Hålla god kontakt med lokalföreningarna
Vi bjöd in till lokalföreningsmöte under hösten för att diskutera lokalen. Under
vintern bjöd IX in till ett glöggmingel för alla distriktets medlemmar.
Vi har kommunicerat relevant information till lokalföreningarna via
medlemsbrev och uppslag i lokalen.

Lägga upp saker i och uppmuntra föreningarna att använda vår Meetup
Vi har skickat ut information om Meetup i medlemsbrev.
Det har lagts upp några event i Meetup, dels av UFS och dels av några
föreningar.

Ideellt engagemang
Vi har välkomnat den nya styrelsen med en kickoff.

Verka för god sammanhållning och tillgänglighet inom styrelsen
Vi har gått igenom styrelsens arbetssätt och försökt minska styrelsearbetets
omfattning.

Främja att fler engagerar sig i distriktet
Vi har arbetat aktivt med detta.

Verka för att öka andelen ungdomar i kommande styrelser
Vi har inte arbetat aktivt med detta.

Administrativt
Följa distriktets policyer och vid behov revidera, avskaffa eller ta fram nya
Vi har gått igenom alla policyer och och behållit dem enligt flolårets
policyrevision.

Under 2018 söka landstingsbidrag och redovisa 2017 års stöd
Vi har redovisat 2017 års stöd och men ej sökt för 2018 eftersom vi inte
uppnådde kriterierna för att ens få en ansökan behandlad.

Sköta distriktets ekonomi och revision
Vi har skött distriktets ekonomi och påbörjat 2018 års revision.

Ha styrelsemöten och arbetsmöten
Vi har haft flera styrelsemöten under året och ett flertal arbetsmöten.
UFS hade en interimstyrelse mellan de två årsmötena.
Vi hade extra rekryteringsmöten.
Vi startade ett Discord-konto för att lämna förslag till valberedningen för en ny
styrelse.

Ta fram underlag till årsmötet 2019 om eventuellt revisorsbyte
Vi har tyvärr inte gjort detta. Troligen kommer vi inte behöva en auktoriserad
revisor nästa år då vi inte fått landstingsbidrag.

Skicka med en uppföljning av verksamhetsplanen till årsmötet 2019
Ja, du läser den just nu.

Lokalen
Ändrat vilka som har tillgång till lokalen.
Under året har styrelsen och Analogfotograferna gått igenom våra listor med
vilka som har tillgång till lokalen och rensat bort gamla inaktuella access-kort
till lokalen från tidigare medlemmar.

Uppmuntra fler föreningar att utnyttja lokalen och rekrytera fler
lokalföreningar
Vi har arbetat aktivt med detta utan resultat.

Underhålla lokalen så den är välkomnande och funktionell
Vi har haft en städdag under våren.
Vi har infört veckostädschema där lokalföreningarna turas om att städa lite mer
grundligt.
Vi har fortsatt att posta på vår mailinglista för lokalen (lokalen@ufs.se).
Vi har under året snyggat till och förbättrat lokalen på flera sätt:
Bland annat lagat ett trasigt fönster i köket.

Arrangera minst ett lokalföreningsmöte för alla lokalföreningarna
Vi har arrangerat ett extra årsmöte för att lyckas tillsätta en ny styrelse.
Vi har bjudit in föreningarna till ett extrainsatt möte där vi diskuterade lokalens
framtid.

Uppmuntra lokalföreningarna att ha introverksamhet och öppet hus
Mangakai har haft ett öppet hus under hösten där de andra föreningarna var
inbjudna att vara med.

Ta fram välkomstmaterial att ha i lokalen
Ej gjort.

Balansrapport

Balansrapport - Unga Forskare Stockholm
Utskrivet 2019-02-03, 13:36
av erik.lilja@live.se

Unga Forskare Stockholm
Räkenskapsår: 2018-01-01 -- 2018-12-31

Tillgångar
Konto
1220 Inventarier
1229 Ack avskrivn inventarier
1600 Kortfristiga fordringar
1630 , Avräkning för skatter och avgifter
1700 Förutbet kostnader/upplupna intäkter

Ingående balans

Förändring

Utgående balans

479 142,75

0,00

479 142,75

-469 479,65

-4 831,00

-474 310,65

0,00

0,00

0,00

6 469,00

0,00

6 469,00

41 138,00

-26 292,00

14 846,00

1920 Bank, PlusGiro

352 834,46

-104 707,30

248 127,16

1940 Bank, Övriga bankkonto

260 496,77

200 000,00

460 496,77

Summa tillgångar

670 601,33

64 169,70

734 771,03

Ingående balans

Förändring

Utgående balans

2018 Balanserat resultat

-333 233,51

-325 367,82

-658 601,33

2019 Redovisat resultat

-325 367,82

261 908,13

-63 459,69

0,00

-710,01

-710,01

-12 000,00

0,00

-12 000,00

-670 601,33

-64 169,70

-734 771,03

-0,00

0,00

0,00

Skulder och eget kapital
Konto

2800 Kortfristiga skulder
2900 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder och eget kapital

Beräknat resultat
Ännu ej bokfört resultat

Resultatrapport

Resultatrapport - Unga Forskare Stockholm
Utskrivet 2019-02-05, 22:51
av erik.lilja@live.se

Unga Forskare Stockholm
Räkenskapsår: 2018-01-01 -- 2018-12-31

Intäkter
Konto

Belopp

3790 övriga intäkskorrigeringar

0,32

3985 Statliga bidrag

0,00

3986 Landstingsbidrag

366 237,00

Summa Intäkter

366 237,32

Direkta kostnader
Konto

Belopp

4110 Styrelsens arbete

-3 892,35

4111 Styrelsens fika

-1 077,08

4112 Styrelsens resor

-62,00

4210 Direktstöd

-31 100,00

4220 Projektstöd

-43 463,00

Summa Direkta kostnader

-79 594,43

Övriga kostnader
Konto
5010 Lokalhyra

Belopp
-158 400,00

5070 Reparationer hyrd lokal

-2 100,00

5410 Förbrukningsinventarier

-801,90

5460 Förbrukningsmaterial lokalen

-837,80

5971 Hemsidor
6230 Datakommunikation
6260 Postbox

-2 941,00
-11 236,00
-2 975,00

6310 Företagsförsäkringar

-14 433,00

6420 Ersättning till revisor

-23 125,00

6570 Bankkostnader
6610 Medlemsavgifter för samarbetsorganisationer
Summa Övriga kostnader

-1 152,50
-350,00
-218 352,20

Avskrivningar
Konto

Belopp

7832 Avskrivningar på inventarier

-4 831,00

Summa Avskrivningar

-4 831,00

Skatter och årets resultat
Konto

Belopp

8999 Redovisat resultat

-63 459,69

Summa Skatter och årets resultat

-63 459,69
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Förslag till stadgeändringar angående:
2.5 Styrelse
Motionär: UFS styrelse
Ändring av allmänna stadgar sker genom likalydande beslut vid två på varandra följande
årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte, detta är första läsningen.

Syftet med motionen är att ta bort kvoteringskrav som kommer från landstingets krav för
bidragstagande, så att det ska vara lättare att sätta ihop styrelser under distriktets
upplösningsperiod. Denna motion är inte förenlig med att söka landstingsbidrag, och bör inte
antas om distriktet avser att söka landstingsbidrag i framtiden.

Att:
●

Stryka följande mening ur paragraf 2.5 Styrelse: “Den ordinarie styrelsen
(ordföranden inräknad) ska innefattas av minst en man och minst en kvinna.
Styrelsen i helhet (suppleanter även inräknade) skall totalt bestå av minst två kvinnor
och minst två män.”

Nuvarande lydelsen:
●

Den ordinarie styrelsen (ordföranden inräknad) ska innefattas av minst en man och
minst en kvinna. Styrelsen i helhet (suppleanter även inräknade) skall totalt bestå av
minst två kvinnor och minst två män.

info@ufs.se
Polhemsgatan 38
112 30 Stockholm

fb.com/UngaForskareStockholm

www.ufs.se

Styrelsens förslag till verksamhetsplan syftar till att förbereda för distriktets avveckling och
fördela större delen av distriktets resurser mellan föreningarna. I sista stund har ett alternativ
uppenbarat sig, det alternativet presenteras under en separat punkt på dagordningen och
tas inte upp i det här förslaget.

Verksamhetsplan 2019
Grundläggande saker
Föreningsstöd
●

Betala hyran och andra fasta löpande utgifter kopplade till lokalen under innevarande
hyresperiod (fram till sommaren 21) så att lokalföreningarna inte ställs på bar backe.

●

Fördela större delen av resterande medel mellan föreningarna som inte har löpande
verksamhet i lokalen.

●

Fördela lösöre mellan föreningarna.

Administrativt
●

Interrimsstyrelsen ska snarast utlysa ett extra årsmöte för att revidera stadgarna och
tillsätta avvecklingsstyrelse samt ge föreningarna en sista chans att hålla distriktet vid liv

●

Sköta distriktets ekonomi och revision

●

Förbereda distriktets avveckling

●

Ha styrelsemöten och vid behov arbetsmöten

●

Ta fram underlag till och arrangera årsmöte

●

Tömma postboxen reguljärt

Kommunikation
●

Hålla kontakt med medlemsföreningarna via till exempel medlemsbrev

Lokalen
●

Överlämna ansvaret för lokalen till lokalföreningarna

Intäkter
Landstinget
Total

Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019 (tkr)
350
366
0
350
366
0

Utgifter

Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019 (tkr)

Lokal
Hyra
Bredband
Lokalutveckling och underhåll
Förbrukning
Utrustning och programvaror
Städning
Administration
Revision
Ekonomistöd
Styrelsearbete
Valberedning /
Verksamhetsrevisorer
Årsmöte
Hemsidor
Försäkringar
Postbox
Bankkostnader
Föreningsstöd
Projektstöd
Direktstöd
Nystartsbidrag
Övrigt
Medlemsavgifter
Total
Budgetbalans

160
8,5
10
7
5
0

158
11,2
2,1
1,6

410
12
0
3
0
0

35
5
9

23
5,1

15
0
3

2,9
14,4
3
1,2

0
2
3
17
3
2

35
40
5

43,5
31,1

0
100

5

0,4
298

570

69

−570

2
2
7
17
2,5
2

Förslag till budget 2019
Direktstöd
För att få direktstöd måste en förening ha genomfört en komplett medlemsrapportering för
2018.
● Sammanlagt föreslås 100 000 kr i direktstöd betalas ut för verksamhetsåret
2019
● Direktstöd betalas inte ut till föreningar som har löpande verksamhet i lokalen
på Polhemsgatan 38
● Fast direktstöd om 4000 kr per förening betalas ut till föreningar som har 7
eller fler rapporterade bidragsberättigade medlemmar för 2018.
● Fast direktstöd om 2000 kr per förening betalas ut till föreningar som har färre
än 4 rapporterade bidragsberättigade medlemmar för 2018
● Hela direktstödet planeras att betalas ut senast den första juni, dock inte före
det planerade extra årsmötet
● Till de föreningar som får direktstöd fördelas den rörliga delen av direktstödet
enligt följande principer:
○ Beloppet som fördelas i rörligt direktstöd beräknas som 100 000 kr
minus det sammanlagda utbetalade fasta direktstödet
○ Det rörliga direktstödet fördelas till föreningarna per bidragsberättigad
medlem under 2018

Nystartsbidrag
●

Inget nystartsbidrag kommer betalas ut

