
MEDLEMSANSÖKAN  
SVERIGES UNGDOMSRÅD 

LÄS DETTA INNAN NI BÖRJAR FYLLA I ANSÖKAN! 

HUR NI FYLLER I ANSÖKAN 

− Läs den korta texten innan varje ruta. Den förklarar varför vi behöver de 
uppgifter som ni fyller i.

− Fyll i ALLA uppgifter. Det är jätteviktigt att allting finns med annars kommer 
ni vara tvungna att komplettera och det kommer ta längre tid för er att bli 
medlemmar.

− Skriv under. Se till att alla fyra underskrifter finns med.

− Bifoga (skicka med) er stadga/reglemente (reglerna för ert ungdomsråd).

På www.sverigesungdomsrad.se hittar ni en MASSA bra saker som medems-
avdelningar har tillgång till. På fliken "Medlem" finns exempelvis ekonomiska 
bidrag ni kan söka från oss, inbjudningar till träffar, information om hur ni 
skaffar vårt admninistrationsverktyg Ebas som hjälper er hålla reda på alla 
medlemmar och deras uppgifter samt som ni kan använda för att värva fler 
medlemmar till ert ungdomsråd/ungdomsfullmäktige. 

Alla kontaktuppgifter som ni kan tänkas behöva ha till andra ungdomsråd i 
nätverket hittar ni på kartan över anslutna ungdomsråd, och kontaktuppgifter 
till personalen och styrelsen hittar ni under fliken "kontakt". 
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NYTT MEDLEMSUNGDOMSRÅD 
Att bli medlemmar i Sveriges ungdomsråd görs av er i rådet som grupp, och beslutet skall 
därför fattas demokratiskt.  
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INFORMATION OM UNGDOMSRÅDET 
Stadgar krävs för att ett ungdomsråd ska kunna vara en förening och är en självklarhet i alla 
föreningar då det är stadgan som bestämmer reglerna. Därför måste ni bifoga stadgan 
tillsammans med detta dokument. Det räcker alltså inte att bara kryssa i rutan. 
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FAKTURAADRESS 
Första året är det gratis att vara medlemmar i Sveriges ungdomsråd. Efter det kostar det 
500kr/år. (Det kostar ingenting per person) De 500 kronorna betalas via faktura, därför 
behöver vi er fakturaadress, adressen dit vi ska skicka fakturan, så att vi har den när det är 
dags för er att betala medlemsavgiften.  

LEVERANSADRESS/BESÖKSADRESS 
Utöver detta behöver vi en leverans-/besöksadress för att vi ska kunna skicka ut material till 
er. 
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UNDERSKRIFTER 
Självklart behöver vi också att ni skriver under och eftersom ni är en grupp måste två 
personer skriva på. Vi vill dessutom att två övriga personer skriver på som vittnen. De 
personerna ska försäkra att beslutet och ansökan om medlemskap gått rätt till. En 
samordnare eller annan vuxen kan inte skriva under ansökan, dock kan en samordnare eller 
annan vuxen skriva under som vittne. 
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KONTAKTUPPGIFTER STYRELSELEDAMÖTER 
Vi behöver så klart kunna komma i kontakt med er och därför vill vi ha kontaktuppgifter till 
personerna som sitter i er styrelse. Har ni ingen styrelse så föreslår vi att de personer som 
är mest aktiva i ert ungdomsråd skriver under. 
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KONTAKTUPPGIFTER SAMORDNARE OCH VITTNEN 
Eftersom vi måste kunna komma i kontakt med era vittnen, personerna som försäkrar att 
processen gått rätt till så måste vi ha deras kontaktuppgifter. Ifall ni dessutom har en 
samordnare eller annan kontaktperson som är anställd på kommunen så vill vi kunna 
komma i kontakt med den personen också. 

KUL ATT NI VILL VARA MEDLEMMAR HOS OSS!

Styrelsen kommer behandla er ansökan om medlemskap under nästkommande 
styrelsemöte och vi återkommer till er för en introduktion i organisationen. 

GLÖM INTE SKICKA MED ERA STADGAR 

Denna blankett kan postas till: 

Sveriges ungdomsråd  
Norrtullsgatan 2, 113 29 Stockholm

Eller skannas in till: 
info@sverigesungdomsrad.se
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