STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US
§1)

Föreningens firma GEN!US
Föreningens firma är GEN!US

§2)

Föreningens ändamål
GEN!US är en ideell förening som har till ändamål att öka genusmedvetenheten
på Linköpings Universitet genom att kritiskt granska föreningar, evenemang och
utbildning, samt fungera som en plattform för samtal kring genus

§3)

Föreningens verksamhet
Genom diskussioner, möten, workshops, eventuella föreläsningar och direkt
påverkansarbete hoppas vi uppnå en förnyelse av förlegade traditioner för att på
så sätt motverka diskriminering och exkludering. Föreningen arbetar utifrån en
feministisk värdegrund.
Föreningen är politiskt obunden.

§4)

Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Linköping

§5)

Medlemskap
a)

Inträde
Rätt till inträde i föreningen har alla. Dock får gruppen studenter, alumni
och/eller lärare vid Linköpings universitet inte understiga 51% av
föreningens totala antal medlemmar. Ansökan om medlemskap kan ske
skriftligt eller muntligt till styrelsen.

b)

Giltighet
Medlemskapet måste årligen uppdateras till styrelsen. Medlem som ej
uppdaterat sitt medlemskap utträder automatiskt ur föreningen.

c)

Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta
till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

d)

Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att hen
motarbetat föreningens verksamhet och ändamål eller uppenbarligen
skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning görs av styrelsen och får inte avgöras förrän
medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet
ifrågasätts.
f)

Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter
Medlemmarna har rätt att bemötas på ett icke-diskriminerande sätt, och
har skyldighet att behandla andra ut efter detta, inom föreningens
verksamhet. Medlemmarna är skyldiga att verka i enlighet med
föreningens stadga.
Som medlem har man rösträtt under föreningsmötena.

§6)

Styrelsen
a)

Sammansättning
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, samt minst en
ytterligare ledamot varav en fungerar som sekreterare.
Endast medlemmar i föreningen har rätt att bli valda till styrelsen.

b)

Sammanträden
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om
minst två styrelseledamöter begär detta. Kallelsen skall vara styrelsens
medlemmar tillhanda senast sju dagar före mötet.
Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år, en gång på
vårterminen och en gång på höstterminen.

c)

Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsförlig då minst tre personer är närvarande och
kallelsen kom ut i stadgeenlig ordning.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den
mening ordföranden biträder. Vid personval gäller lottning vid lika
röstetal.

d)

Åligganden
●
●

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och
handhar dess angelägenheter.
Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat
föreskrivs i dessa stadgar.

●

d)

Styrelsen ska verkställa av föreningsmötet fattade beslut,
handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra
räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det
senaste räkenskapsåret.
● Styrelsen skall kalla till föreningsmötet
● Styrelsen ansvarar för att det finns ett digitalt medlemsregister
Entledigande
Styrelsen har rätt att entlediga funktionärer inom föreningen som
skriftligt ansökt om entledigande. Dock kan endast föreningsmötet
entlediga ordförande, kassör samt revisor.

§7)

Räkenskaper
a)

Firma
Föreningens firma tecknas enskilt av föreningens ordförande och vice
ordförande.

b)

Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår infaller från och med den 1 juli till och med
den 30 juni.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer
senast tre veckor innan höstmötet, se §8. a) Föreningsmöte.

c)

Revisor
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på föreningsmötet
utsedd revisor. Revisorn ska avge sin revisionsberättelse i samband med
höstmötet, se §8. a) Föreningsmöte.
Föreningens revisor får ej under samma verksamhetsår inneha andra
företroendeposter inom föreningen.

§8)

Föreningsmöte
a)

Föreningsmöte
Föreningsmötet är föreningens högst beslutande organ och hålls minst
två gånger per verksamhetsår, ett höstmöte på hösten och ett vårmöte
på våren.

b)

Ordinarie föreningsmöte
Ordinarie föreningsmöte skall hållas på den tid och plats som styrelsen
bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 10
dagar före ordinarie föreningsmöte.

c)

Rösträtt
Vid föreningsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och
kan inte utövas genom ombud.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid
personval gäller lottning vid lika röstetal.

d)

Beslutsförhet
Föreningsmötet är beslutsförligt om minst tre medlemmar utöver
styrelsen är närvarande på mötet. Beslut i frågor av större ekonomisk
betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta
inte funnits med i kallelsen till mötet.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för
förvaltningsåtgärd för vilken hen är ansvarig

e)

Ärenden
Årligen skall dessa ärenden behandlas på ett föreningsmöte:
●
●
●
●

f)

Granskning av föregående års ekonomiska redovisning och
verksamhetsberättelse
Revisionsberättelsen för föregående års redovisning
Beslut i frågan om ansvarsfrihet till föregående års styrelse
Val av styrelse, valberedning och revisor

Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är
nödvändigt eller när minst tre av föreningens medlemmar kräver detta
genom en skriftlig begäran till styrelsen.
Kallelse till extra föreningsmöte ska avsändas till alla medlemmar senast
10 dagar före extra föreningsmöte.
Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att
mötet ska behandla. På extra föreningsmöte får endast de ärenden som
angivits i kallelse behandlas.

§9)

Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande
föreningsmöten med minst fyra veckors mellanrum. Förslag till ändring av
stadgarna får ges såväl av medlem så som styrelsen.

§10)

Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande
föreningsmöten med fyra veckors mellanrum och minst 2/3 majoritet.
Om föreningen upplöses och samtliga skulder betalats så ska föreningens
tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte.
Kopia av det föreningsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens
upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av
föreningen.

