Stadgar – hur du laddar upp dem i eBas
Stadgar är grunden för föreningen och reglerar hur föreningen ska fungera. I den här instruktionen kommer
vi att fokusera på hur ni laddar upp era stadgar i eBas. Om ni vill veta mer om vad som ska finnas i stadgarna
kan ni läsa våra normalstadgar för förening (som är ett förslag på hur stadgar kan se ut för att bli godkända).
Ni kan också höra av er till oss så kan vi prata om stadgarnas utformning.
Undrar ni något eller behöver hjälp med stadgarna? Hör av er till oss, medlem@rum.se eller 0771-91 91 40.
När ni blir medlemmar i RUM eller ändrar era stadgar ska ni ladda upp era stadgar i eBas. Ni ska alltid ha den
senaste versionen av era stadgar i eBas, så att vi vet att de som ligger där är aktuella. Vi måste kunna läsa era
stadgar i eBas för att veta att ni är en demokratisk förening. Detta är ett krav från Myndigheten för Ungdomsoch Civilsamhällesfrågor (MUCF) för att vi ska kunna ge er föreningsbidrag.
För att hitta till sidan där ni laddar upp stadgar klickar ni först på ”Föreningens uppgifter” i menyn till höger,
och sedan klickar ni på ”Stadgar”. När ni har kommit till sidan ”Stadgar” hittar ni information om när ni
senast uppdaterade era stadgar i eBas, om era stadgar är godkända eller inte, och en stor textruta. I
textrutan ska ni klistra in era stadgar. När ni gjort det klickar ni på ”Spara”. RUM kommer då att läsa igenom
de nya stadgarna och godkänna om de är ok. Om något saknas, eller om något är fel med stadgarna kommer
vi att underkänna stadgarna och skriva en motivering till varför de blir underkända. När stadgar bli
godkända eller underkända får ni automatiskt ett mejl från eBas om det.
Har ni era stadgar på utskrivet papper eller PDF och kan inte klistra in dem i rutan? Mejla medlem@rum.se så
hjälper vi er.
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