
Bolagsordning  
 

1.  UF-företagets namn (firma).  
Tjejdz UF 

  
2.  Kommun där UF-företagets styrelse har sitt säte.  

Bollnäs kommun 
  

3.  Syfte med UF-företagets verksamhet.  
Vårt syfte med att ha UF-företag är att lära oss så mycket som möjligt om 
företagande och försäljning. 

  
4.  Typ av verksamhet som UF-företaget ska bedriva.  

Den typ av verksamhet som vi ska bedriva är att sälja solglasögon till kvinnor 
för bra pris.  

  
5.  Hur stort riskkapital en medlem i företaget får inneha (min 10 kr, 

max 300 kr).  
Minst 100 kronor och max 300 kronor. 

  
6.  Hur stort riskkapital en utomstående riskkapitalägare får inneha 

(min 10 kr, max 300 kr).  
Minst 100 kronor och max 300 kronor. 

  
7.  Riskkapital som totalt ska anskaffas (max 15 000 kr).  

Minst 7 000 kronor och max 10 000 kronor.  
 

8.  Vilka som sköter kontrollen av UF-företaget.  
VD:n sköter kontrollen av UF-företaget. 

  
9.  Hur styrelsemötena går till, hur ofta styrelsen träffas och vilken 

närvaro som krävs för beslut. 
Styrelsemötena går till så att Vd kallar till mötet. Ett styrelsemöte sker en gång 
varannan månad. Minst 4 personer måste närvara för att kunna ta ett beslut.  
 

10. Vad styrelsen kan begära av områdesansvariga och vad 
styrelsen ska besluta om.  
Styrelsen kan begära att områdesansvarig får saker gjorda. Styrelsen kan 
besluta om allt som involverar företaget. 

  
11.  Företagets funktioner och vem som ansvarar för vad.  

VD - Ella Brinley 
Ekonomiansvarig - Julia Jonsson 



Inköpare - Wilma Andersson 
Säljare - Julia Dagh  
Designer - Linnea Svenskas 
Marknadsförare - Alice Eriksson 
 

12. Kvalitetskrav som ställs på företagets produkt .  
Kvaliteten på vår produkt ska hålla en viss standard som gör att den åtråvärd 
för våra kunder. Produkten ska inte heller kännas allt för plastig i materialet.  
 

13. Ersättningar och eventuell lön (efter samråd med lärare).  
0 kronor i lön men vi kommer att ha en vinstutdelning i slutet av året.  

  
14. Antal rådgivare.  

Vi har en rådgivare.  
  

15. Hur sammankallandet av bolagsstämman ska gå till.  
VD kallar till bolagsstämman. 
 

16. Uppgift om bolagets räkenskapsår.  
September - Maj 

  
Ort  Bollnäs 
 
Datum 9 September 2020 
 
Samtliga medlemmars underskrifter 
 
 
 
 
 
 
Namnförtydligande  
Ella Brinley 
Alice Eriksson  
Julia Jonsson 
Wilma Andersson  
Julia Dagh  
Linnea Svenskas  
 


