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Läns Bildningsförbund
§ 5 Årsmöte

§ 1 Ändamål

§ 5 Årsmöte
mom 1
Länsbildningsförbundets högsta beslutande organ är
årsmötet, vilket består av valda ombud för
medlemmarna samt styrelsens ordinarie ledamöter
och de av årsmötet valda revisorerna.

Uppsala Läns Bildningsförbund skall på sina
medlemmars uppdrag verka som folkbildningens
samverkansorganisation på det sätt medlemmarna
beslutar.
§ 2 Organisation

Ombud utses på följande sätt:
Varje medlemsorganisation utser tre ombud.

Uppsala Läns Bildningsförbund arbetar efter
stadgar och verksamhetsinriktning fastställda av
årsmötet samt handlingsplan. Uppsala Läns
Bildningsförbunds beslutsorgan är årsmötet och
styrelsen.

mom 2
Beslut om beviljande av medlemskap samt
stadgeändring och upplösning av
länsbildningsförbundet fattas med två tredjedelars
majoritet av närvarande röstberättigade ombud.
Övriga beslut fattas med enkel majoritet. Uppstår
lika röstetal vid val avgör lotten.

§ 3 Medlemmar
mom 1
Medlemskap i Uppsala Läns Bildningsförbund kan
vinnas av de statsanslagsberättigade
studieförbunden, Studieförbundet SISU
Idrottsutbildarna Uppland samt inom länet/regionen
verksamma statsanslagsberättigade folkhögskolor
och regionala kulturinstitutioner.

Styrelsens ledamöter har ej rösträtt vid beslut
angående styrelsens och revisorernas berättelser,
frågan om ansvarsfrihet för styrelsen eller val av
revisorer med suppleanter.
Länsbildningsförbundets personal liksom inbjudna
gäster har yttranderätt vid årsmötet.

mom 2
Beslut om beviljande av medlemskap i
länsbildningsförbundet fattas av årsmötet på förslag
av styrelsen. Sådant beslut skall fattas med två
tredjedelars majoritet av närvarande röstberättigade
ombud.
Förslag om beviljande av medlemskap skall
utsändas till medlemmarna och de anmälda
ombuden senast fjorton dagar före årsmötet.

mom 3
Årsmöte hålles senast under april månad. Kallelse
utfärdas av styrelsen senast tre månader före
årsmötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda
senast två månader före årsmötet. Medlemmarna
har motionsrätt. Styrelsens och revisorernas
berättelser jämte övriga årsmöteshandlingar utsänds
senast fjorton dagar före årsmötet till medlemmarna
och de anmälda ombuden.

mom 3
Medlemsorganisation äger utträda ur förbundet
genom skriftlig anmälan till styrelsen.
Medlemskapet upphör sex månader efter anmälan,
dock tidigast vid utgången av löpande
verksamhetsår.

mom 4
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: a)
fastställande av röstlängd för årsmötet
b) fråga om årsmötets behöriga utlysande
c) fastställande av fördragningslista för årsmötet d)
val av ordförande för årsmötet

§ 4 Avgift

e) val av sekreterare för årsmötet
f) val av två protokollsjusterare samt erforderligt
antal rösträknare
g) styrelsens berättelse
h) revisorernas berättelse
i) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j) fastställande av verksamhetsinriktning
k) anmälan av styrelsens handlingsplan och budget
l) fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgift till länsbildningsförbundet fastställs
av årsmötet på förslag av styrelsen.
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m) förslag från styrelsen
n) val av ordförande
o) val av vice ordförande
p) anmälan av en styrelseledamot och personlig
suppleant från varje medlemsorganisation utsedda
före årsmötet av respektive medlemmar q) anmälan
av en styrelseledamot och personlig suppleant från
den av länsbildningsförbundet anställda personalens
fackliga organisation, utsedda före årsmötet av den
fackliga organisationen
r) val av två revisorer, varav en skall vara
auktoriserad eller godkänd, och två
revisorssuppleanter, varav en skall vara
auktoriserad eller godkänd
s) val av valberedning

mom 2
Länsbildningskonsulenten är verkställande
tjänsteman och utses av styrelsen.
mom 3
Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid
val då lotten avgör. Vid behandlingen av frågor,
som rör avtal om personalens anställningsvillkor
och eventuella åtgärder i samband därmed, har
personalrepresentanten ej rätt att deltaga.
mom 4
Styrelsen beslutar om handlingsplan, budget och
arbetsordning utifrån den av årsmötet antagna
verksamhetsinriktningen.

mom 5
Årsmötet utser en valberedning med minst tre
ledamöter. En av dessa utses att vara
sammankallande. Valberedningen har följande
uppgifter:

§ 7 Länsbildningskonsulent
Länsbildningskonsulenten är styrelsens
verkställande tjänsteman
§ 8 Verksamhetsår
Länsbildningsförbundets verksamhetsår omfattar
två år från 1 januari år ett - 31 december år två.

Föreslå årsmötets funktionärer
Föreslå ordförande och vice ordförande i styrelsen
Föreslå revisorer och ersättare
Bereda frågan om arvoden och ersättningar till
styrelsen och revisorer
I övrigt utföra eller bereda uppdrag som förs till
valberedningen av årsmötet

§ 9 Revision
Två revisorer, varav en skall vara auktoriserad eller
godkänd, och två revisorssuppleanter, varav en
skall vara auktoriserad eller godkänd, utses av
årsmötet för att granska förbundets räkenskaper och
förvaltning

mom 6
Extra årsmöte hålls då styrelsen anser att det
behövs. Vid sådant möte behandlas endast de frågor
som föranlett dess sammankallande.

§ 10 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid
årsmötet. Sådant beslut skall fattas med två
tredjedelars majoritet av närvarande röstberättigade
ombud. Förslag till stadgeändring skall utsändas till
de anmälda ombunden senast fjorton dagar före
årsmötet

§ 6 Styrelse
mom 1
Styrelsen är mellan årsmötena
länsbildningsförbundets högsta beslutande organ
och leder verksamheten efter stadgar,
verksamhetsinriktning och årsmötets beslut.

§ 11 Upplösning
Upplösning av länsbildningsförbundet kan endast
beslutas vid årsmöte. Sådant beslut skall fattas med
två tredjedelars majoritet av närvarande
röstberättigade ombud. Om förbundet upplöses,
används dess tillgångar för folkbildningsändamål
på sätt som årsmötet bestämmer.

Styrelsen utses på följande sätt:
Ordföranden och vice ordföranden väljs av
årsmötet.
En styrelseledamot med personlig suppleant utses
av varje medlemsorganisation.
En styrelseledamot med personlig suppleant utses
av den av länsbildningsförbundet anställda
personalens fackliga organisation.
Styrelsen utser inom sig arbetsutskott med minst
tre, högst fem ledamöter.
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