
§1 - Firma
Bolagets firma är Start UF.

§2 - Styrelsens säte
Styrelsens säte är hos VD,  Drottninggatan 63, 252 23 Helsingborg.

§3 - Syftet med verksamheten
Vi ska utöka  vår kunskap och skapa entreprenöriella erfarenheter och färdig-
heter genom praktisk och teoretisk  träning inom företagande. Det är också 
viktigt att vi genom den här processen utvecklas individuellt, lär oss fungera 
tillsammans i en grupp och har kul.

§4 - Ägandeandelar
Varje företagsmedlem äger och ansvarar för lika delar, d v s 25 % av bolaget.

§5 – Riskkapitalandelar
Varje riskkapitalist får endast köpa riskkapitalandelar för maximalt 250 kr och 
det totala  värdet av externt tillförda medel får vara maximalt 10 000 kr. Varje 
medarbetare  måste köpa riskkapitalandelar för minimum 100 kr och maxi-
mum 250 kr.

§6 - Riskkapitalandelarnas nominella belopp
Start UF erbjuder riskkapitalandelar i valörerna 50 kr, 100 kr och 250 kr.

§7 - Rösträtt
Det är endast styrelsemedlemmarna, d v s de elever/entreprenörer som driv-
er UF-företaget, som har rösträtt på styrelsemöten och på årsstämman. Det 
innebär att inga riskkapitalister har rösträtt.

§8 - Styrelsen
Start UF kontrolleras av bolagets styrelse, d v s samtliga elever/entreprenörer 
som driver UF-företaget. Vid varje styrelsemöte ska minst hälften av styrelsen 
närvara och varje ansvarig medarbetare  ska förbereda och avlägga en läges-
rapport för sin egen funktion [ansvarsområde]. 

Styrelsen bestämmer även löner, utdelning och ska även kalla  till styrelse-
möte första tisdagen varannan månad, med start i september. Om detta 
infaller på en helgdag används nästkommande helgfria kontorsdag.

§9 - Ledning
Start UF ska ledas av styrelsen vars ordförande Petra Ståhl ska leda företaget 
efter styrelsens direktiv. Varje funktionsansvarig ska godkännas av VD utom 
VD som ska godkännas av företagets styrelse.

§10 - Medlemskap
Medlemmarna i Start UF ska sträva efter att gemensamt arbeta efter uppsatta 
mål. Medarbetare  kan bli utröstad om speciella skäl föreligger. För att styr-
elsen ska kunna ta  sådana beslut krävs en majoritet om  två tredjedelar av 
styrelsen.

Utröstad medarbetare tar med sig det riskkapital och sponsorkapital som han/
hon ”sålt in”. En tidigare medarbetare kan även röstas in igen om styrelsen 
godkänner detta. Även här gäller att två tredjedelar ska ha godkänt detta.
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§ 10 – Medlemskap, forts ..
Ny medlem kan upptas i UF-företaget om majoritet om  två tredjedelar god-
känner detta vid två efterföljande styrelsemöten.

Ny medlem ska ansöka via  brev och antages efter intervjuer och eventuella 
tester.

§11 - Lön
För samtliga av företagets medlemmar gäller samma lön. Lön utgår till varje 
medlem med X kr per arbetad timme.

§12 - Livslängd
Verksamheten i Start UF ska bedrivas under ca 30 veckor. Räkenskapsåret 
omfattar perioden från den 06-09-01 20x1 till 07-05-30 20x2.

§13 - Rådgivare
I Start UF:s referensgrupp ska  finnas minst 2 och max 3 rådgivare från när-
ingslivet. Det ska dessutom finns minst 1 rådgivare, som ej överstiger 25 år., 
från ett tidigare UF-företag  Dessa ska anges vid registreringen av UF-före-
taget. Fler rådgivare är tillåtet.

§14 - Kallelse
Kallelse till Start UF:s årsstämma ska ske genom brev med posten till före-
tagets medarbetare, riskkapitalandelsägare, rådgivare och handledare, 
tidigast två veckor och senast en vecka före företagets årsstämma. 

§15 – Årsstämma
På ordinarie årsstämma ska nedanstående ärenden förekomma.

‣ Val av ordförande.
‣ Upprättande och godkännande av röstlängd.
‣ Val av en eller två protokolljusterare.
‣ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
‣ Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.

Beslut om,

‣ Fastställande av resultaträkning och balansräkning. 
‣ Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fasts-

ställda balansräkningen.
‣ Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan 

förekommer.
‣ Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

§16 – Röstning
På årsstämman får varje  röstberättigad medarbetare rösta för hela antalet av 
honom/henne ägda andelar. Rösterna är begränsade  till en röst per medarbet-
are. Medarbetare får inte rösta via bud.
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§17 - Godkännande
Denna bolagsordning äger godkännande när den beslutats och godkänts på 
Start UF:s konstituerande bolagsstämma.

§18 - Antal
Denna bolagsordning har upprättats i fem exemplar varav medlemmarna har 
erhållit vars sitt eget signerat exempel och ett exempel har satts in i UF-
företagets bolagspärm.
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