Göteborgs socialdemokratiska
högskoleförenings stadga

Kap. 1 Ändamål
§1

Klubbens syfte är att samla socialdemokrater verksamma inom högskola och annan
vuxenutbildning i Göteborg. Klubben ska verka för en samhällsutveckling i
demokratisk socialistisk riktning utifrån grunddragen i Sveriges socialdemokratiska
arbetarepartis program och allmänna grundsatser.

§2

Klubben verkar för att fler medlemmar ansluter sig till det socialdemokratiska
studentförbundet, det socialdemokratiska arbetarepartiet och Sveriges
socialdemokratiska ungdomsförbund. Klubben är en del av det socialdemokratiska
studentförbundet, det socialdemokratiska arbetarepartiet genom Göteborgs
partidistrikt och Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund och bör därför
upprätthålla ett nära samarbete med andra organisationsled inom de förbunden,
liksom med närstående organisationer i arbetarrörelsen.

§3

Klubben kan verka som studentkår i syfte att samla socialdemokrater verksamma
inom högskola och annan vuxenutbildning i Göteborg.

§4

Utöver denna stadga regleras klubbens verksamhet av ett antal arbetsordningar och
dokument. Dessa är:
-

Arbetsordning för årsmöte

-

Arbetsordning för klubbstyrelse

-

Valordning vid val av ombud till andra organisationsled

-

Valberedningens arbetsordning

-

Dokument om informationskanaler

-

Verksamhetsplan

-

Jämställdhetsplan

Kap. 2 Medlemmens rättigheter och skyldigheter - Uträde
§1

Medlemskap är möjligt för alla som förbinder sig att följa organisationens stadga
samt verka för dess ändamål. Inträde sker genom att medlemsavgift erläggs. Vidare
regler, utöver de som finns i dessa stadgar, kring inträde regleras i förbundens och
socialdemokratiska arbetarepartiets stadgar.

§2

Medlemskap sker genom erläggning av medlemsavgift på det sätt som
socialdemokratiska studentförbundet anvisar och är en grundförutsättning för
personens tillträde till verksamheten.

§3

Medlemmen ska en gång om året betala en medlemsavgift som fastställs av
klubbens årsmöte varje år.

§4

Medlemsavgift ska betalas vid inträde eller senast ett år efter det att medlemmen
sist erlade medlemsavgiften.

§5

Medlemmen får icke tillhöra mot arbetarrörelsen stridande organisation.

§6

Medlemmen kan vara medlem i flera klubbar men ska i sådana fall välja en klubb där
medlemmen har sitt huvudmedlemskap. Medlemmen ansvarar för att begäran om
huvudmedlemskap meddelas förbundet.

§7

Utträde ur förbundet sker genom anmälan till det socialdemokratiska
studentförbundet eller klubben.

§8

Medlemmen som uppträder på ett sätt som står i strid med organisationens syfte,
mål och stadga kan av förbundsstyrelsen för socialdemokratiska studentförbundet
uteslutas. Uteslutningsprocessen regleras vidare i förbundsstadgarna för det
socialdemokratiska studentförbundet, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund.

§9

I fråga om uteslutning eller avstängning från verksamhet skall berörda personen ges
rätt att yttra sig innan beslut fattas och ska informeras om beslutet.

Kap. 3 Organisering
§1

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

§2

För större beslut mellan årsmötet kan det kallas till beslutande medlemsmöten. Dessa
är föreningens näst högsta beslutande organ, efter årsmötet.

§3

Mellan årsmöten leds föreningen av en styrelse. Styrelsen står under både årsmötets
och beslutande medlemsmötes beslut.

Kap. 4 Årsmöte
§1

Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ.

§2

Ordinarie årsmöte för klubben ska hållas mellan 1 januari och 31 mars. Om årsmötet
inte har hållits i tid kan styrelsen för det socialdemokratiska studentförbundet kalla
till årsmöte.

§3

Kallelse till ordinarie årsmöte ska utgå till klubbens samtliga medlemmar senast 6
veckor före dagen för årsmötet på föregående årsmötes beslutade sätt.

§4

Motioner, samt interpellationer, som ska behandlas på ordinarie årsmöte ska ha
inkommit till styrelsen senast 3 veckor före dagen för årsmötet.

§5

Dagordning, samt handlingar ska behandlas på ordinarie årsmöte, ska
tillgängliggöras klubbens samtliga medlemmar senast 2 veckor före dagen för
årsmötet.

§6

Rösträtt, närvarorätt och förslagsrätt på årsmötet har den som senast 2 veckor innan
årsmötet är medlem i klubben. Alla medlemmar i socialdemokratiska

Kommenterad [1]:
Tog bort ”på den tid och plats som föregående årsmöte
beslutat” då det är svårt att bestämma tid och plats så
långt i förväg och att det är bra att ge styrelsen
flexibilitet att besluta om tid och plats.

studentförbundet, socialdemokratiska arbetarepartiet och Sveriges
socialdemokratiska ungdomsförbund har närvarorätt på årsmötet.
§7

Årsmötet har att behandla följande frågor:
-

Propositioner från styrelsen

-

Interpellationer

-

Inkomna motioner, samt styrelsens utlåtande

-

Budget, samt medlemsavgift

-

Fastställande av stadgar, riktlinjer samt arbetsordningar

-

Val
o Styrelse
▪ Ordförande
▪ Kassör
▪ Sekreterare
▪ Ledamöter
o Valberedning
o Revisorer

-

Styrelsens verksamhetsberättelse

-

Revisorernas revisionsberättelse

-

Fråga om ansvarsfrihet

-

Beslut om kallelsesätt för nästa årsmöte

-

Övriga frågor

§8

Samtliga nominerade kandidater som är valbara har rätt att lyfta sig på sittande
årsmöte

§9

Årsmötet är beslutsmässigt när minst fem, eller majoriteten, av föreningens
medlemmar är närvarande.

§10

Ingen har rösträtt i frågor som rör egen förvaltning eller eget arvode.

§11

Alla personval sker genom sluten omröstning.

§12

Beslut tas genom enkel majoritet om inte stadgar säger annorlunda.. Vid lika röstetal
hålls en till omröstning; vid fortsatt likaläge avgör lotten.

Kommenterad [2]:
Blir svårt att bestämma tid och plats så långt i förväg.

Kommenterad [3]:
Tog bort ” om inte stadgan säger annorlunda”

§13

I övrigt regleras årsmötet av en arbetsordning för årsmötet, som ska fastställas i
början av varje årsmöte. Om mötesordningen står i strid med stadga, gäller stadgan.

Kap. 5 Extrainkallat årsmöte
§1

Extrainkallat årsmöte kan sammankallas av klubbstyrelsen eller då minst en tredjedel
(1/3) av klubbens medlemmar så begär.

§2

Extrainkallat årsmöte kan endast behandla de frågor som föranlett dess inkallande.

§3

Kallelse, dagordning, samt handlingar till detta extrainkallade årsmöte ska tillsändas
klubbens samtliga medlemmar senaste 4 veckor före dagen för det extrainkallade
årsmötet.

Kap. 6 Klubbstyrelse
§1

Årsmötet väljer klubbens styrelse. Styrelsen ska bestå av minst tre (3) ledamöter.
Ledamöterna väljs för tiden intill slutet av klubbens nästa ordinarie årsmöte. Om
årsmötet ajournerar sig kan det dock besluta att den nya styrelsen ska tillträda vid
en tidpunkt som infaller innan årsmötet har avslutats. Ordförande, sekreterare och
kassör väljs särskilt.

§2

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen leder verksamheten mellan
årsmötena, och är ansvarig för administrationen, ekonomin och demokratin i
organisationen. Styrelsen ska leda föreningens arbete efter stadgar, grundsatser,
arbetsordningar samt årsmötets och beslutande medlemsmötes beslut.

§3

Styrelsen bestämmer hur föreningens firma ska tecknas. Firman ska dock tecknas av
minst två personer, enskilt eller gemensamt, däribland minst en förtroendevald.

§4

Styrelsen är beslutsmässig när mer än halva antalet ledamöter, dock minst tre, är
närvarande.

§5

I övrigt regleras styrelsens arbete av dess arbetsordning, som årsmötet fastställt. Om
arbetsordningen står i strid med stadgan, gäller stadgan.

Kap. 7 Verksamhetsår, samt räkenskapsår
§1

Klubbens verksamhetsår löper under perioden mellan två ordinarie årsmöten.

§2

Klubbens räkenskapsår löper mellan 1 januari och 31 december.

Kap. 8 Valberedning
§1

Årsmötet väljer en valberedning om minst 2 ledamöter, varav en sammankallande.
Sammankallande utses av årsmötet.

§2

Sammankallande i valberedningen har utslagsröst vid lika röstetal.

§3

I övrigt regleras valberedningens arbete av dess arbetsordning. Om arbetsordningen
står i strid med stadgan, gäller stadgan.

Kommenterad [4]:
Man bör också kunna välja nya ledamöter på
extrainkallat årsmöte.

Kap. 9 Revision
§1

Årsmötet väljer två ordinarie revisorer, varav en sammankallande. Samt två
ersättare. Revisorerna ska väljas för samma tid som den styrelse de ska granska. De
valda ersättarna inträder vid förhinder för ordinarie revisor i den ordning som
beslutas av årsmötet.

§2

Revisorernas huvudsakliga uppgift är följande:
-

Granska styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning

-

Genomföra revision av räkenskaperna

-

Avge revisionsberättelse till årsmötet

§3

Revisorernas granskning och revision ska göras i överensstämmelse med dessa
stadgar, samt av det socialdemokratiska studentförbundets, socialdemokratiska
arbetarepartis och Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbunds fastställda
stadgar. Styrelsen ska vara revisorerna behjälplig.

§4

Föreningens räkenskaper ska avslutas och lämnas till revisorerna senast tio dagar
före årsmötet tillsammans med styrelsens ekonomiska berättelse och
verksamhetsberättelse. Den ekonomiska berättelsen ska innehålla en resultaträkning
och en balansräkning.

Kap. 10 Fast egendom
§1

Vid köp eller avyttrande av fast egendom tillhörande klubben ska samråd ske med
förbundsstyrelsen.

Kap. 11 Beslutande medlemsmöten
§1

Beslutande medlemsmöte är möten som avser att fatta beslut. De är föreningens
näst högsta beslutande organ, efter årsmötet. Beslutande medlemsmöte är
ämnande att ta beslut om förslag, motioner, välja ombud och allmänt fungera som
föreningens beslutande organ mellan årsmöten.

§2

Beslutande medlemsmöten har rätt att fatta beslut som inte ändrar eller bryter mot
årsmötesbeslut, stadgar och/eller inte berör användningen av föreningens stadgar.
Styrelsen är bunden av medlemsmötets beslut.

§3

Beslutande medlemsmöte kallas på begäran av en eller fler styrelseledamöter eller
fem eller fler medlemmar. Dessa möten ska protokollföras.

§4

Beslutande medlemsmöte ska utlysas till föreningens medlemmar senast två veckor
innan mötet. Relevanta handlingar ska förmedlas till medlemmarna senast en fem
dagar innan mötet.

Kommenterad [5]:
Flytta till efter kapitlet om extrainsatta årsmöten?

§5

På beslutande medlemsmöte har varje medlem rätt att väcka förslag till beslut.
Förslag ska vara inkomna till styrelsen senast nio dagar före mötet. Förslag ska
skickas ut med handlingarna, med styrelsens utlåtande.

§6

På beslutande medlemsmöten där personval förekommer har varje medlem rätt att
kandidera genom intresseanmälan till styrelsen, nominering från röstberättigad
medlem eller genom att lyfta sig själv på sittande möte.

§7

Alla personval ska ske genom sluten omröstning.

§8

Beslut fattas med enkel majoritet, med undantag för de beslut som enligt stadgar
fattas på annat sätt. Vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning. De som får
rösta på det beslutande medlemsmötet är de som förnyat sitt medlemsskap i tid och
som därmed är röstberättigade enligt medlemsregistret.

§9

Beslutande medlemsmöten är beslutsmässigt när minst fem, eller majoriteten, av
föreningens medlemmar är närvarande.

Kap. 12 Valbarhet
§1

Valbar för styrelsepositioner och representationspositioner, såsom ombud, är den
som är medlem i föreningen.

§2

Den som inte är medlem i föreningen kan fortfarande bli vald som revisor och
valberedning.

Kap. 13 Stadgetolkning och stadgeändring
§1

Vid olika syn på hur dessa stadgar skall tolkas har styrelsens mening företräde.

§2

Ändring av dessa stadgar, eller tillägg till dessa stadgar, får icke stå i strid med
partiets allmänna grundsatser, socialdemokratiska studentförbundets stadgar,
socialdemokratiska arbetarepartis stadgar eller Sveriges socialdemokratiska
ungdomsförbunds stadgar.

§3

Ändringar av dessa stadgar ska godkännas av ordinarie årsmötet genom beslut med
kvalificerad majoritet om 2/3 giltiga röster eller genom samstämmiga beslut på två
årsmöten. En stadgeändring gäller från det att årsmötet avslutas eller från den
senare tidpunkt som årsmötet beslutar.

Kap. 14 Upplösning av klubben
§1

Upplösning av klubben sker efter beslut på ett årsmöte. I kallelsen till mötet måste
det anges att frågan ska behandlas.

§2

Klubben kan ej upplösas om fem eller fler medlemmar uttalar att de vill att den ska
fortsätta finnas, samt att dessa tar ansvar för klubbens fortlevnad.

§3

Upplöses klubben tillfaller dess tillgångar det socialdemokratiska studentförbundet.

