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Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Föreningen
1§

Föreningens namn är Studieinspiratörerna.

2§

Föreningen och dess verksamhet är ideell. Föreningen är politiskt och
religiöst obunden.

3§

Medlemmar i föreningen är studenter vid Lunds universitet.

4§

Förenings firma tecknas av ordförande eller av vice ordförande eller av
den eller de som styrelsen utser till särskilda firmatecknare.

Föreningens ändamål
5§

Föreningen har till syfte att inspirera och motivera ungdomar med icketraditionell akademisk bakgrund till vidare studier vid universitet eller
högskola.

Räkenskapsår och verksamhetsår
6§

Föreningens räkenskapsår ska sammanfalla med verksamhetsåret.

7§

Föreningens verksamhetsår ska vara från och med 1 juli till och med
30 juni nästkommande kalenderår.

Förtroendevalda och mandatperiod
8§

Föreningens förtroendevalda utgörs av styrelse, presidium,
valberedning och revisor.

9§

Endast medlem kan vara förtroendevald.

10§

Ordförande är förtroendevald för verksamhetsåret. Vice ordförande är
förtroendevald för kalenderår. Den ena av vardera fakultets
styrelseledamöter är förtroendevald för verksamhetsåret och den andra
för kalenderåret.

11§

Medlem får inneha förtroendepost högst tre (3) verksamhetsår.

Organ
12§

Föreningens organ är årsmöte, extra årsmöte, styrelse och presidium.

Årsmöte
13§

Årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutade organ, hålls två gånger
årligen. Årsmöte för val av ordförande, val av styrelseledamöter per

verksamhetsår samt valberedning hålls senast maj månad på tid och
plats som styrelsen bestämmer. Årsmöte för val av vice ordförande
och val av styrelseledamöter per kalenderår hålls senast december
månad samma år på tid och plats som styrelsen bestämmer.
14§

Kallelse till årsmöte ska skickas till alla medlemmar per e-mail senast
tre (3) veckor innan årsmötet av styrelsen. Till kallelsen ska bifogas:
dagordning, styrelsens verksamhets och förvaltningsberättelse,
revisorns revisionsberättelse, inkomna motioner med styrelsens
yttrande över dessa samt valberedningens förslag.

.
15§

Varje medlem äger rätt att inlämna motion senast sex (6) veckor innan
årsmötet.

16§

Ärende som inte finns upptaget på dagordningen, och som inte har
omedelbart samband med upptaget ärende, får tas upp för behandling
av årsmötet endast om tre fjärdedelar (3/4) av medlemmarna på
årsmötet röstar för det.

17§

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare
för mötet.
2. Fastställande av dagordning för mötet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för
det senaste verksamhetsåret.
5. Revisorns revisionsberättelse.
6. Godkännande av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av ordförande och vice ordförande.
8. Val av övriga styrelseledamöter.
9. Val av valberedningsledamöter.
10. Val av revisor och suppleant.
11. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för
det kommande verksamhetsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Övriga frågor.

18§

Samtliga medlemmar äger röst-, närvaro- och yttranderätt på årsmötet.
Röstning genom fullmakt är ej tillåten.

19§

Beslut i sakfrågor fattas såvitt ej annat är stadgat med enkel majoritet.
Detta innebär att det förslag som har fått mer än hälften (1/2) av de
totala antalet avgivna rösterna blir antaget. Vid lika röstetal har
mötesordförande utslagsröst.

20§

Beslut i sakfrågor fattas i första hand genom acklamation och i andra
hand genom öppen omröstning. Omröstning i sakfrågor ska vara sluten
om hälften (1/2) av de närvarande medlemmarna på årsmötet begär
det.

21§

Beslut i personval fattas med relativ majoritet. Detta innebär att det (de)
förslag som har fått flest antal av de totala antalet avgivna rösterna blir
antaget (antagna), oavsett hur rösterna förhåller sig till det totala
antalet avgivna röster. Vid lika röstetal avgörs utfallet genom lottning.

22§

Beslut i personval fattas i första hand genom acklamation och i andra
hand genom öppen omröstning. Omröstning i personval ska vara
sluten om någon av de närvarande medlemmarna på årsmötet begär
det.

23§ Paragrafen upphävd 22 oktober 2012
Extra årsmöte
24§

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

25§

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst
en tiondel (1/10) av medlemmarna begär det. Sådan framställning ska
avfattas i elektronisk form samt innehålla skälen för begäran.

26§

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom två
(2) veckor utlysa sådant möte att hållas inom två (2) månader från
erhållen begäran.

27§

Kallelse med dagordning ska skickas till alla medlemmar per e-mail
senast tre (3) veckor innan extra årsmöte av styrelsen.

28§

Vid extra årsmöte får endast den fråga som föranlett mötet upptas till
behandling.

Styrelse
29§

Styrelsen är föreningens verkställande organ och förvaltar föreningens
angelägenheter.

30§

Styrelsen ska överlämna verksamhets- och förvaltningsberättelse till
föreningens revisor senast åtta (8) veckor innan årsmötet.

31§

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

32§

Styrelsen ska sammanträda minst sex (6) gånger per verksamhetsår.

33§

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt minst en (1) och
högst elva (11) ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare och
kassör.

34§
Styrelsen utgörs av medlemmar studerande vid
Ekonomihögskolan, Juridiska fakulteten, Lunds tekniska högskola,
Samhällsvetenskapliga fakulteten samt Campus Helsingborg. Vardera fakultet
ska ha två (2) representanter exklusive ordförande och vice ordförande i
styrelsen. En styrelsepost är oberoende av fakultetstillhörighet och är
sponsoransvarig. Röst-, närvaro- och yttranderätt tillfaller samtliga
representanter i styrelsen, inklusive ordförande och viceordförande.
35§

Styrelsen leds av ordförande. Ordförande är ansvarig för att
styrelsemöte hålls i tillräcklig omfattning. Kallelse till styrelsemöte ska
senast en (1) vecka före styrelsemöte skickas till alla styrelseledamöter
per e-mail av ordförande.

36§

Beslut fattas med enkel majoritet. Detta innebär att det förslag som har
fått mer än hälften (1/2) av de totala antalet avgivna rösterna blir
antaget. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

37§

Styrelsehandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmar senast en (1)
vecka innan styrelsemöte.

Presidium
38§

Presidiet leder föreningens arbete mellan styrelsens sammanträden.

39§

Presidiet består av styrelsens ordförande och vice ordförande.

Valberedning
40§

Valberedningen ska framlägga ett förslag på kandidater till
förtroendeposterna som skall tillsättas av årsmötet.

41§

Valberedningen ska senast sex (6) veckor innan årsmötet informera
medlemmarna per e-mail om möjligheterna att kandidera till
förtroendeposterna som skall tillsättas under årsmötet. Efter sista
anmälningsdag för ansökan ska valberedningen kalla varje sökande till
intervju. Sista anmälningsdag ska vara tidigast två (2) veckor efter att
medlemmarna informerats om möjligheterna att kandidera.

42§

Valberedningen består av tre ledamöter. En (1) ledamot från det valda
presidiet, en (1) ledamot från den valda styrelsen samt en (1) ledamot
som inte tillträder någon förtroendepost under valberedningens
verksamhetsår.

43§

Ordförande för valberedningen är den ledamot som inte tillträder någon
förtroendepost under valberedningens verksamhetsår.
Valberedningens ordförande är sammankallande och ansvarar för att
valberedningen sammanträder i tillräcklig omfattning för att kunna
fullgöra sina uppgifter.

44§

Om någon plats i valberedningen förblir vakant efter årsmötet äger
valberedningen rätt att på egen hand utse resterande ledamöter i
enlighet med 42§ senast den 1 januari.

Medlemskap
45§

Studenter vid Lunds universitet kan ansöka om medlemskap i
föreningen.

46§

Medlemmar:
- ska anamma och arbeta för föreningens syfte, ändamål och intressen,
- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
- ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av
föreningsorgan,
- ska på ett värdigt sätt representera Lunds universitet,
- har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
upplösning av föreningen.

47§

Beslut att bevilja samt att avslå medlemsansökan fattas av styrelsen.

48§

Medlem kan när som helst utträda ur föreningen. Med hänsyn till övriga
gruppmedlemmar och planeringen av verksamheten ska besked om
utträde lämnas minst en (1) månad innan utträde kan ske.

49§

Uteslutning av medlem kan ske om medlemmen:
- bryter mot stadgarna eller gällande policy.
- ej arbetar för föreningens syfte, ändamål eller intressen.
- ej längre är aktiv.

50§

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

51§

Eventuell medlemsavgift ska bestämmas av årsmötet efter förslag av
styrelsen.

Revision
52§

Styrelsen ska ge revisorn tillfälle att när som helst granska och
kontrollera föreningens ekonomi, räkenskaper och andra handlingar.
Styrelsen ska besvara begärd upplysning om verksamheten.

53§

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det
senaste räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast fyra (4) veckor innan årsmötet.

Ändring av stadgar
54§

För ändring av dessa stadgar fordras två tredjedelars (2/3) majoritet vid
årsmöte.

55§

Förslag till ändring av stadgarna får i elektronisk form avges av
medlem eller av styrelsen.

Upplösning av föreningen
56§

Föreningen ska upplösas på årsmöte om antalet medlemmar inte kan
väntas bli tillräckligt för att fullfölja föreningens ändamål.

57§

Erforderligt antal röster för upplösning är två tredjedelars (2/3) majoritet
vid årsmöte.

58§

Vid upplösning av föreningen ska innestående medel skänkas till
verksamhet vid Lunds universitet som arbetar för ändamål liknande
föreningens.

