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Young Arbitrators Sweden (YAS)
STADGAR antagna vid föreningsstämma den 9 juni 2015.
§ 1 Föreningens namn och säte
Föreningens namn är Young Arbitrators Sweden (YAS). Föreningens säte är Stockholm.
§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att främja intresset för och kunskapen hos unga jurister om
svenska och internationella skiljedomsrättsliga frågor för att de över tid ska vara bland
de bästa och mest eftertraktade skiljedomsjuristerna i Sverige och internationellt.
Föreningen ska också främja Sverige som säte för skiljeförfaranden. Föreningens arbete
sker i samverkan med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut och andra
skiljedomsrättsliga organisationer.
§ 3 Medlemskap
Fråga om medlemskap i föreningen prövas av dess styrelse. Medlemskap i föreningen
kan erhållas av svenska eller utländska jurister, som kan förväntas bidra till
förverkligandet av föreningens ändamål och som inte är äldre än 45 år. Medlemskapet
upphör automatiskt den 31 december det kalenderår under vilket medlem fyller 46 år.
§ 4 Årsavgift m.m.
Varje medlem betalar till föreningen en årlig avgift, som fastställs av ordinarie
föreningsstämma. Föreningen äger därtill och efter beslut av styrelsen ta ut avgifter från
medlemmarna för deltagande i av föreningen anordnade seminarier och andra
aktiviteter.
Undantag från den årliga avgiften kan, efter beslut av styrelsen, helt eller delvis medges
för jurister verksamma vid domstol eller annan myndighet eller studenter eller om det
annars föreligger särskilda skäl för att medge dispens.
§ 5 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller
motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En
utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att
anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning
skickades till medlemmarna.
§ 6 Styrelse
Föreningens löpande angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av minst fyra
och högst sju ordinarie ledamöter. Upp till sex av ledamöterna väljs vid ordinarie
föreningsstämma för en tid av två år intill nästnästa ordinarie föreningsstämma. Utöver
de ledamöter som väljs vid ordinarie föreningsstämma enligt föregående mening, ska en
ordinarie ledamot utses som representant för YAS lokalavdelning i Göteborg – YAS
West. Den ledamoten väljs av de medlemmar i YAS som tillhör medlemskretsen i Västra
Avdelningen för Sveriges Advokatsamfund, vid möte sammankallat av YAS West, för en
tid av två år intill nästnästa ordinarie föreningsstämma. Den ledamot som representerar
YAS West i styrelsen ansvarar också för bedrivandet av YAS Wests verksamhet. En
person får inte inneha styrelsepost i mer än sex år i följd.
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Styrelsen får utse ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör eller andra
funktionsknutna poster inom sig.
Protokoll ska föras vid varje styrelsemöte, och arkiveras i särskild pärm hos ordföranden
eller den ordföranden utser.
Styrelsen är beslutsför, då mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande vid
sammanträden. Som styrelsens beslut gäller den mening som omfattas av de flesta
röstande och vid olika röstetal den mening som biträds av ordföranden.
§ 7 Firmateckning
Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma
Styrelsen kan föreskriva att rätten att företräda föreningen och teckna dess firma får
utövas av styrelsens ledamöter två i förening, eller, om styrelsen så beslutar, av en eller
flera särskilt utsedda firmatecknare.
§ 8 Revisorer
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av en revisor.
Revisor och suppleant för denne utses på ordinarie föreningsstämma för en tid av två år
till nästnästa ordinarie föreningsstämma.
§ 9 Räkenskaper
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
Styrelsen ska lämna räkenskapshandlingarna till revisorn senast tre veckor före
ordinarie föreningsstämma och hålla handlingarna tillgängliga vid föreningsstämman.
§ 10 Valberedning
Vid ordinarie föreningsstämma väljs valberedning för tiden till nästa ordinarie
föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter.
Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som
föreningsstämman ska tillsätta.
§ 11 Föreningsstämma
Föreningsstämman utgör föreningens högsta beslutande organ. Vid föreningsstämma
äger varje medlem personligen närvara, yttra sig och rösta. Varje medlem äger en röst.
Medlem äger inte närvara, yttra sig eller rösta genom ombud.
Ordinarie föreningsstämma hålls varje år före juni månads utgång. Extra
föreningsstämma hålls då styrelsen finner att det behövs eller då det påkallas av ett
antal medlemmar utgörande minst tio procent av det totala antalet medlemmar i
föreningen.
Beslut på föreningsstämma fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den
mening som biträds av ordföranden.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av justeringsmän tillika rösträknare
3. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
4. Behandling av styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret
5. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
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6. Val av styrelseledamöter
7. Val av revisor jämte suppleant
8. Val av valberedning
9. Fastställande av årsavgift
10. Övriga ärenden
§ 12 Ändring av stadgarna
Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar fattas av genom beslut av två på
varandra följande föreningsstämmor med minst 14 dagars mellanrum, varvid beslutet på
båda stämmorna ska biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna.
Dock fordras inte mer än en föreningsstämma om samtliga medlemmar som då är
närvarande är ense om ändringen eller tillägget.
§ 13 Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma skall ske genom brev med posten, e-post eller fax.
Kallelsen skall utsändas senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra
stämma.
§14 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning tas vid föreningsstämma. Upplöses föreningen skall
dess tillgångar utskiftas i enlighet med föreningsstämmans beslut.
______________

