
Starthäfte
- Tips och råd för dig som skall  
starta och driva ett UF-företag

Välkommen till Ung Företagsamhet Skåne läsåret 
2011/2012

Med en egen affärsidé, riktiga pengar och kontakter med näringslivet 
driver du ett företag under ett år tillsammans med dina kompisar. För 
att lyckas krävs det att alla i företaget tar ansvar, samarbetar och löser 
problem. Ju mer tid och engagemang ni lägger ner på ert företag desto 
fler erfarenheter och lärdomar kommer ni att få. 
 
Börja med att diskutera vilka grupper och affärsidéer ni vill jobba med 
inom klassen. UF-företag drivs av vanligtvis 3-7 personer. Affärsidén är 
kärnan i företaget därför är det viktigt att välja en affärsidé som känns 
helt rätt för just er. Utgå gärna ifrån vad ni tycker är kul, vad ni har för 
intressen, eller vad ni har för olika kunskaper i företaget. Eller börja i 
andra änden och utgå från något som ni vill förändra och förbättra!

I detta häfte hittar ni viktiga datum och information om vad som kom-
mer att hända under ert år med Ung Företagsamhet Skåne. Mer ingå-
ende information om de olika delarna i konceptet hittar ni i företagspär-
men och på hemsidan.
Vi på Ung Företagsamhet Skåne hoppas ni ska få ett givande och roligt år 
och har ni frågor är ni alltid välkomna att höra av er till oss!

Jonas, Karolina & Marie

Läs mer på www.ungforetagsamhet.se

      Bli ett fan till oss på Facebook! 
http://www.facebook.com/ungforetagsamhetskane



Läs mer på www.ungforetagsamhet.se

En viktig del i UF-företagandet är att söka upp den 
information ni behöver. Vi råder er att hela tiden 
läsa i företagspärmen  och gå in på hemsidan för 
att hålla er uppdaterade. Glöm inte heller att nyttja 
den hjälp och kunskap som finns runt omkring er!  
 
Uppstart - Affärsidé
Att komma på en affärsidé kan vara lite klurigt men 
här kommer några tips:

• Börja med en riktig brainstorming – i detta läge 
är inga idéer för tokiga! Sortera era olika idéer och 
välj den ni mest tror på och som ni känner att ni vill 
satsa på.

• Tänk på problem i vardagen, enkla lösningar, nå-
got som alla använder

• Gör det ni  tycker är roligt, kanske ert fritidsin-
tresse  

• Tänk på att en affärsidé inte behöver bestå av en 
helt ny produkt eller tjänst. Det kanske går att göra 
en ny variant eller en mindre förändring på en redan 
gammal idé!  
 
• Viktigt är också att göra en marknadsundersökning 
för att ta reda på behovet av produkten eller tjänsten 
innan ni lanserar den.  

Registrering
 
Registrering öppnar den 1 september.

För att ditt UF-företag ska bli godkänt registrerat 
krävs två delar.
1. Registrering på vår hemsida (www.ungforetag-
samhet.se);  
Ni ska registrera ert företag, samtliga medlemmar, 
rådgivare och er lärare
 
2. Betala in registreringsavgiften, 300 kr per företag 
till plusgiro 35 90 65-0 eller bg 176-7458. Kom ihåg 
att ange ert företagsnamn!  
 
Efter en godkänd registrering kan varje UF-företag 
själv skriva ut sitt registreringsbevis  från hemsidan.   
Ni är även försäkrade i och med betalning av regist-
reringsavgiften (se villkor).  
Innan registreringen får ni endast sälja riskkapitals-
sedlar för 300 kr.

Nedan finner ni en tidsplan som kan 
följas. På så vis ser ni att ni hinner 
med alla moment under UF-året. Lägg 
speciellt märke till de obligatoriska 
momenten (markerade med fet stil). 

Aug-sept
• Finna en affärsidé– ta gärna  
 fram flera alternativ
• Skaffa rådgivare från närings- 
 livet - minst en rådgivare
• Planera styrelsemöten - 
 kallelse till konstituerande   
 styrelsemöte, protokoll (se företagspärmen)
• Välja organisation och ledning
• Marknadsundersökning, för att ta reda   
 på kundernas intresse för er produkt
• Resultatbudget, likviditetsbudget
• Företagets namn och logotyp
• Öppna bankkonto
• Sälj riskkapitalsedlar
• Kick-Off på Stadionmässan - 14/9

Okt-Dec
• Registrering – OBS! Absolut sista dag   
 att registrera UF-företaget och dess   
 medlemmar 1/12 obligatoriskt 
 
• Affärsplan – 14/11 obligatoriskt 
 OBS! Lämna den till er lärare för att få   
 den godkänd, om ni vill tävla skickar ni 
 in den UF-Skåne. Övriga affärsplaner  
 behåller läraren. 
• Styrelsemöten, administration 
• Rådgivarkontakt, obl. minst en träff med  
 rådgivare för intyg
• Börja genomföra marknadsaktiviteter
• Köpa in varor, börja tillverka
• Komma i gång med försäljningen -
 obl. minst 2 säljtillfälle för intyg.
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Från idé till företag på ett år!



Jan-mars
• Styrelsemöten, rådgivarträff, 
• Halvårsavstämning - ge er lärare en kort   
 beskrivning hur långt företaget kommit  
• Förberedelser inför regionala 
 mässan, mässeminarium, tävlingsbidrag
• Delta på regionala mässan och i
 tävlingar (frivilligt)

Apr-maj

• Styrelsemöten, rådgivarträff 
• SM i UF-företagande
• Förbereda avvecklingen
• Årsbokslut 
• Avsluta bank- och plusgiro 
• Årsredovisning – 21/5 obligatoriskt    
 skickas in till UF Skåne.
• Eventuell utdelning av vinst och återbe  
 talning av riskkapital
• Bolagstämma, bjud in rådgivaren
• Utvärdering
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Aktiviteter
Inbjudningar med anmälan till våra arrang-
emang kommer kontinuerligt att läggas ut på 
hemsidan.Ta för vana att gå in där regelbundet.  
 
På den årliga regionala mässan avgörs de flesta 
tävlingar, förutom Bästa affärsplan och Bästa års-
redovisning. 
För några vinnande företag finns chansen att gå 
vidare och representera Skåne på SM i UF-  
företagande nästa år. Där samlas UF-företag 
från hela landet. OBS! Kom ihåg! Att tävla kan 
vara ett roligt komplement, men är varken obli-
gatoriskt eller det viktigaste med UF-året!

Använd hjälp utifrån!

Tveka inte att ta hjälp! Ni kanske inte kan lösa 
alla problem som kommer att dyka upp på egen 
hand. Varje UF-företag måste ha en rådgivare 
från näringslivet knutet till sitt UF-företag. Ta 
tidig kontakt med er rådgivare! Rådgivaren kan 
hjälpa er med alltifrån affärsidé till hjälp med de 
olika rapporterna. 

Kontakt Ung Företagsamhet Skåne
Jonas Lundström, regionchef 
Karolina Assarsson, projektledare 
Marie Nilsson, skolinformatör
 
E-post: 
karolina.assarsson@ungforetagsamhet.se
marie.nilsson@ungforetagsamhet.se
jonas.lundstrom@ungforetagsamhet.se
Gemensam:skane@ungforetagsamhet.se 

Telefon:  
0707/90 28 68 (Karolina) 
0700/24 03 25 (Marie) 
0706/05 05 06 (Jonas)

Hemsida: www.ungforetagsamhet.se/skane
    
Adress: Ung Företagsamhet Skåne
    Box 473 
    201 24 Malmö
Besöksadress: Jörgen Kocksgatan 1B

Läs mer på www.ungforetagsamhet.se

Avveckling och intyg
I månadskiftet  maj/juni måste ni avveckla ert 
UF-företag. 
 
Har ni uppnått de ställda kraven (de obligato-
riska momenten registrering, affärsplan, två 
säljtillfällen, årsredovisning och haft minst en 
rådgivarkontakt samt 3 tilläggsmoment) erhål-
ler ni ett intyg.  
Läs mer i pärmen och på vår hemsidan om 
intyget.

Lycka till!


