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Röd text - punkter vi inte får ändra (utan två årsmöten) 

Ny text (i vissa fall flyttad från borttagen text) 

Överstruket – borttagen. 

 

Förslag på punkter som ska ändras är §6, §7, §8, §9, §12, §13 

 

 

§1   Föreningens namn 

Föreningens namn är Linslusen. 

§2    Föreningens säte 

Styrelsen har sitt säte i Linköping. 

§3   Föreningsform 

Föreningen är en ideell studentförening. 

§4   Syfte 

Föreningens syfte är främst att utveckla och fördjupa sina medlemmars intresse för och 

kunskaper om fotografering. 

§5   Oberoende 

Föreningen är religiöst, fackligt och partipolitiskt obunden. 

1. §6      Verksamhetsår & Räkenskapsår 

Verksamhetsåret tillika räkenskapsåret är 1 januari till 31 december. 

§7   Medlemmar 

7.1 Medlemskap 

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett 

medlemskap genom att betala föreningens halvårs- eller helårsmedlemsavgift. Avgiftens 

storlek beslutas på årsmötet.  

 

Minst 51% av medlemmarna måste vara studenter från Linköpings universitet. Medlemskap 

fortsätter så länge medlemsavgift betalas. Medlem som vill gå ur föreningen med omedelbar 

verkan ska skriftligen meddela detta till styrelsemedlem, som tar upp detta på nästa 

styrelsemöte, därefter är medlemmen inte längre medlem.  

 

Medlem har rätt att delta och rösta på årsmöte, avgiftsfria föreningsaktiviteter och, efter att 

avgift är betald, delta på kostnadsbelagda föreningsaktiviteter. Medlem har skyldighet att följa 

alla på årsmötet, eller av styrelsen, fattade beslut. En medlem som allvarligt skadar 

föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa 

årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen, styrelsemöte 

eller årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning. 

 

7.2 Avsluta medlemskap 

Medlemskap avslutas automatiskt om medlemsavgiften för nästa period inte betalas in. 

Medlem som vill gå ur föreningen innan medlemskapstiden utgår ska skriftligen meddela detta  

till styrelsemedlem, som tar upp detta på nästa styrelsemöte, därefter är medlemmen inte 

längre medlem. 

 

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem 

måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts 

medlemmen, styrelsemöte eller årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning. 

 

Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen fått tid att förbereda sig samt tillfälle 

att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. 

Överklagande av beslut om uteslutning sker till nästkommande årsmöte. 
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§8   Alumnimedlemmar 

Som alumnimedlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och tidigare varit 

medlem men avslutat sina studier vid Linköpings universitet. Avgiftens storlek beslutas på 

årsmötet.  Alumnimedlem har samma rättigheter och skyldigheter som vanlig medlem utom 

rösträtt vid årsmötet. 

§9      Styrelsen 

9.1 Val av styrelse 

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem som har 

ansvarsfrihet i föreningen. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.  

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, medlemsvärvning, bidragsansökningar, 

ekonomi, lokaler, att beslut som tas på årsmöten verkställs och övrig verksamhet. 

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare minst en ledamot. Vid 

behov kan extra ledamöter väljas. Styrelsen ska verka för att alla föreningsaktiviteter ska vara 

avgiftsfria i möjligaste mån. Om avgift måste tas ut ska avgifterna hållas på en rimlig 

kostnadsnivå. 

9.2 Styrelsens ansvar 

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, medlemsvärvning, bidragsansökningar, 

ekonomi, lokaler, att beslut som tas på årsmöten verkställs och övrig verksamhet.  

Styrelsen ska verka för att alla föreningsaktiviteter ska vara avgiftsfria i möjligaste mån. Om 

avgift måste tas ut ska avgifterna hållas på en rimlig kostnadsnivå. 

9.3 Entledigande 

Om styrelsemedlem vill gå ur styrelsen under verksamhetsåret (tiden den är vald) måste 

skriftlig ansökan lämnas till styrelsen. Entledigande godkänns på giltigt styrelsemöte om 

majoritet av styrelsen godkänner detta.  

 

§10    Revisorer 

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två 

revisorer. Valbar person som inte sitter i styrelsen. Revisorer behöver inte vara medlem i 

föreningen. 

 

§11    Valberedning 

En eller flera valberedare kan väljas vid årsmötet. Valbara är medlem i föreningen. Om ingen 

valberedare väljs på årsmötet så faller uppgiften på styrelsen. Valberedningen har i grunden 

tre uppgifter: samordna förslag på medlemmar till olika förtroendeposter, fungera som en 

kontrollfunktion för att arbetet i styrelsen fungerar samt löpande och på årsmötet informera 

medlemmarna om valberedningens arbete och resultat. 

 

§12    Styrelsemötet 

Ordförande är  sammankallande till styrelsemöte. För att ett styrelsemöte ska vara 

beslutmässigt krävs att en majoritet av styrelseledamöter är närvarande. Protokoll skall föras 

under styrelsemötet och skall efter mötet justeras av mötesordförande och av mötet utsedd 

justeringsperson inom två veckor 45 dagar. Protokollet skall arkiveras i tryckt form samt göras 

tillgängligt elektronisk. Styrelsen ska hålla minst ett styrelsemöte per termin. 

 

§13    Ordinarie årsmöte 

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. 

För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas skriftligen minst två veckor i 

förväg. Kallelsen ska innehålla förslag till föredragningslista. Slutlig föredragningslista och 

samtliga till mötet tillhörande handlingar anslås i samband med årsmötet. Protokoll skall föras 
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under årsmötet och skall efter mötet justeras av mötesordförande och av mötet utsedda 

justeringspersoner inom två veckor. Protokollet skall arkiveras i tryckt  form och samt göras 

tillgängligt elektroniskt. Motioner får endast lämnas av föreningsmedlemmar. Motioner skall 

vara styrelsen skriftligen tillhanda senast sju dagar före årsmötet. Propositioner lämnas 

senast 14 dagar innan årsmöte och ska gå ut till medlemmarna innan mötet. Ordinarie eller 

extrainsatt årsmöte kan entlediga alla typer av förtroendevalda. Följande ärenden ska alltid 

behandlas på ordinarie årsmöte: 

1.    Mötets öppnande 

2.    Mötesbehörighet 

3.    Fastställande av röstlängd 

4.    Val av mötets ordförande 

5.    Val av mötets sekreterare 

6.    Val av två justerare tillika rösträknare 

7.    Adjungeringar 

8.    Fastställande av dagordning 

9.    Styrelsen verksamhetsberättelse för förra året. 

10. Ekonomisk berättelse för förra året. 

11. Revisorernas berättelse för förra året. 

12. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse. 

13. Årets verksamhetsplan. 

14. Motioner/propositioner. 

15. Årets budget och fastställande av medlemsavgift 

16. Val av årets styrelse 

17. Val av årets revisorernas 

18. Val av årets valberedare 

19. Övriga frågor 

20. Mötets avslutande 

§14    Extra årsmöte 

Om styrelsen, valberedningen, revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver 

det ska styrelsen kalla till ett extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som 

krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst 

två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas. 

§15  Styrdokument 

För enkel och god övergång mellan verksamhetsår så har föreningen tillgång till ett 

styrdokument som ska vägleda föreningens arbete under verksamhetsåret. Styrelsen har rätt 

att lägga förslag till ändringar i föreningens styrdokument under verksamhetsåret. Det är 

årsmötets uppgift att revidera styrelsedokumentet om förslag på ändring finns. 

§16  Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger 

kan annan person utses att teckna föreningens firma. 

§17   Rösträtt 

Endast närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande 

ur styrelsen rösträtt. Röstning med fullmakt, får ej förekomma. 

§18    Röstetal 

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om 

inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. 

Vid lika röstetal har sittande ordförande utslagningsröst. Övriga frågor på årsmöte och extra 

årsmöte kan bara antas med två tredjedels majoritet. 

§19  Stadgeändring 

Dessa stadgar kan bara ändras på ordinarie eller extra årsmöte. För att vara giltig måste 

ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då delges medlemmarna i kallelsen till 
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mötet. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändring (§19) 

och upplösning (§20) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöte. 

  

§20  Upplösning 

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska 

behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem 

medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Eventuella tillgångar vid föreningens upphörande 

skall i första hand användas för täck föreningens skulder och andra kostnader som kan 

uppkomma i och med föreningens upplösning. Alla återstående tillgångar ska skyndsamt 

överföras till annan förening, klubb eller sammanslutning med liknande verksamhet som 

Linslusen. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet. 

 

 


