Stadga för Föreningen Lärarstudenterna
vid Stockholms universitet
Antagen vid Föreningsmöte 2021-03-14

§ 1.

Organisationsform

1.1.

Föreningen Lärarstudenterna vid Stockholms Universitet (org.nr. 802450-1234),
nedan benämnd föreningen, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening.
Föreningen grundades vid Lärarhögskolan år 1993.

1.2.

Föreningen ska följa Stockholms Universitets Studentkårs Kårföreningsreglemente.

1.3.

Föreningens verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december.

§ 2.
2.1.

Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att berika studietiden för lärarstudenter, övriga studenter
och doktorander inom det utbildningsvetenskapliga området vid Stockholms
universitet genom att erbjuda tillfällen för trevnad och sociala utbyten.

2.2.

Föreningen har även till ändamål att att verka för att representera lärarstudenter,
övriga studenter och doktorander inom det utbildningsvetenskapliga området i
akademiska och studentikosa sammanhang.

§ 3.

Säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
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§ 4.
4.1.

Organ
Föreningens organ är, i beslutsmässig ordning:
1. Föreningsmöten
2. Styrelsen
3. Sektionernas ledningsgrupper och utskottens ansvarig

4.2.

Föreningens övriga organ är:
1. Äppelorden
2. Seniorskollegiet
3. Valberedningen
4. Revisorer

§ 5.
5.1.

Medlemskap
Medlemskrav
Föreningen är främst öppen för alla studenter vid Stockholms universitet.

5.2.

Inträde
Till medlem i föreningen kan antas den som stämmer in på beskrivningen under §5.1
och även har betalat in medlemsavgift för innevarande termin, tillika den som har
blivit upptagen som medlem inom Klubbmästeriet, föreningens Seniorskollegium eller
Äppelorden.

5.3.

Utträde
Medlemskap i föreningen gäller per termin, med undantag för det livslånga
föreningsmedlemskap som endast erhålls genom medlemskap i Klubbmästeriet,
Seniorskollegiet eller Äppelorden. Önskan om utträde ur föreningen ska begäras
skriftligen till styrelsen. Medlem som har begärt utträde ur Klubbmästeriet,
Seniorskollegiet eller Äppelorden har ej rätt att återuppta sitt medlemskap i
respektive föreningsform utan att genomgå en återupptagningsprocess inom den
aktuella föreningsformen.
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5.4.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är terminsvis och fastställs av valmötet. Betalda avgifter återbetalas
ej.

5.5.

Medlems rättigheter och skyldigheter

5.5.1.

Medlem har rätt att delta i föreningens verksamhet.

5.5.2.

Medlem har rätt att ansöka om medlemskap i föreningens sektioner.

5.5.3.

Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter.

5.5.4.

Medlem ska följa god föreningssed och i anslutning till föreningsverksamhet agera i
enlighet med föreningens styrdokument.

5.5.5.

Medlem i Klubbmästeriet är den enda som har rätt att bära föreningens lila overall.

5.5.6.

Medlem godkänner genom tecknande av sitt medlemskap att föreningen får behandla
dennes personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med
vid var tid gällande föreningsstadgar samt eventuella övriga villkor för behandling av
personuppgifter.

5.6.

Avstängning och uteslutning

5.6.1.

Medlem som anses bryta mot föreningens styrdokument, motverka föreningens
ändamål eller allvarligt missrepresentera föreningen1 kan av styrelsen stängas av från
föreningens verksamhet på bestämd tid. Vid styrelsebeslut om avstängning krävs ⅔
kvalificerad majoritet. Beslut om avstängning får inte tas förrän berörd medlem har
fått möjlighet att yttra sig inför styrelsen. Om avstängd medlem har innehaft en
ansvarspost entledigas denne skyndsamt.

5.6.2.

Föreningsmöten kan besluta om uteslutning av medlem. För en uteslutning krävs ⅔
kvalificerad majoritet på föreningsmöte. Medlem som är föremål för en avstängningseller uteslutningspunkt har vid föreningsmöte närvaro-, yttrande-, förslagsrätt i
frågan som berör ens egen avstängning.

Exempelvis begått lagbrott iförd föreningens overall eller andra profilprodukter eller genom sitt
agerande försatt föreningen i konflikt med andra föreningar.
1
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§ 6.

Föreningsmöten

6.1.

Föreningsmötenas former

6.1.1.

Föreningsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsmöte i syfte att
behandla val inför kommande år, valmöte, ska hållas mellan den 15 november och 15
december. Föreningsmöte i syfte att behandla dechargefrågor, dechargemöte, ska
hållas i mars, senast mars månads utgång.

6.1.2.

Extra föreningsmöte kan kallas till när en ⅔ kvalificerad majoritet av styrelsen så
finner eller när minst 10% av föreningens medlemmar så påkallar. I beräkningen av
denna kvot räknas ej Klubbmästeriets Gamlingar in. Även revisorerna kan påkalla
extra föreningsmöte.

6.2.

Föreningsmöteskallelse
Kallelse till föreningsmöte eller extra föreningsmöte ska ske genom mail, publicering
på föreningens hemsida samt publicering på föreningens sociala mediekanaler till
föreningens medlemmar senast 30 dagar före föreningsmötesdagen. Förslag om
stadgeändring eller föreningens upplösande skall offentliggöras i kallelsen. Vid extra
föreningsmöte kan inte beslut fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

6.3.

Rösträtt vid föreningsmöte

6.3.1.

Endast de som innehar medlemskap enligt §5.2 har rösträtt. Röstning får ej ske
genom ombud eller fullmakt. För att erhålla rösträtt ska medlemskap vara registrerat
innan möteshandlingar till föreningsmöte skickats ut.

6.3.2.

Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för
ledamotens egen mandatperiod i styrelsen eller för tillträdande ledamot vid val av
revisorer.

6.3.3.

Föreningsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid
mötet. Omröstning ska ske öppet, såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika
röstetal sker avgörandet med hjälp av lottning.
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6.3.4.

För att beslut ska vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden som behandlar
fråga om uteslutning, upprättande eller avveckling av sektioner, ändring av stadgar
eller föreningens upplösning, se §5.6, §9.1, §13 samt §14.2.

6.4.

Adjungeringar
Ansökan om adjungering till föreningsmöte ska anmälas skriftligen till styrelsen
senast 14 dagar innan föreningsmötet, varpå styrelsen ska meddela godkännande
eller avslag på ansökan senast sju dagar innan föreningsmötet. Styrelsen kan
adjungera in personer till föreningsmöte per inbjudan. Adjungant vid föreningsmöte
har endast närvaro- och yttranderätt. Föreningsmötet ska erinras adjungeringar
under mötet i enlighet med §6.6.

6.5.

Föreningsmöteshandlingar

6.5.1.

Ärenden ska, för att kunna behandlas på föreningsmöte, ha anmälts skriftligen till
styrelsen senast 14 dagar innan föreningsmöte. Undantag från detta gäller ärenden
som behandlar ändring av stadgar, vilket ska inkomma senast samma datum som
valmöte innan dechargemöte, se §13, eller föreningens upplösning, vilket ska
inkomma senast två månader innan föreningsmöte, se §14.

6.5.2.

Föreningsmötesshandlingar såsom verksamhetsberättelse, budget, bokslut,
propositioner, motioner, motionssvar och valberedningens förslag på ny styrelse ska
delges medlemmar skriftligen senast sju dagar innan föreningsmötesdagen.

6.5.3.

Medlem som önskar lyfta en fråga för diskussion gör detta under övriga frågor.
Önskar medlem att beslut ska fattas i en fråga som inte inkommit enligt §6.5.1 ska
denna fråga per automatik bordläggs till nästkommande föreningsmöte.

6.6.

Ärenden på föreningsmöten

6.6.1.

Vid valmöte ska åtminstone följande ärenden behandlas:
1.

Mötets högtidliga öppnande

2.

Val av mötesordförande

3.

Val av mötessekreterare

4.

Val av två personer att agera rösträknare tillika att jämte mötesordförande
justera mötets protokoll
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5.

Fastställande av röstlängd

6.

Fastställande av arbetsordning

7.

Prövning av mötets stadgeenliga utlysning

8.

Erinran om adjungeringar

9.

Anmälan av övriga frågor

10.

Fastställande av dagordning

11.

Behandling av inkomna propositioner, däribland verksamhetsplan,
rambudget och medlemsavgift

12.

Behandling av inkomna motioner

13.

Beslut om antal styrelseledamöter samt styrelsens sammansättning

14.

Val av ordförande

15.

Val av ordinarie ledamöter
15.1. Val av vice ordförande
15.2. Val av sekreterare
15.3. Val av kassör
15.4. Val av övriga ledamöter

6.6.2.

16.

Val av två firmatecknare

17.

Direktjustering av punkt 16

18.

Val av valberedning

19.

Val av två revisorer

20.

Övriga frågor

21.

Mötets högtidliga avslutande

Vid dechargemöte ska åtminstone följande ärenden behandlas:
1.

Mötets högtidliga öppnande

2.

Val av mötesordförande

3.

Val av mötessekreterare

4.

Val av två personer att agera rösträknare tillika att jämte mötesordförande
justera mötets protokoll

5.

Fastställande av röstlängd

6.

Fastställande av arbetsordning

7.

Prövning av mötets stadgeenliga utlysning
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8.

Erinran om adjungeringar

9.

Anmälan av övriga frågor

10.

Fastställande av dagordning

11.

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

12.

Föredragning av bokslut samt styrelsens ekonomiska berättelse

13.

Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning

14.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

15.

Behandling av inkomna propositioner

16.

Eventuella stadgeändringar

17.

Behandling av inkomna motioner

18.

Val av nya medlemmar till Seniorskollegiet

19.

Övriga frågor

20.

Mötets högtidliga avslutande

§ 7. Styrelsen
7.1.

Styrelsens sammansättning

7.1.1.

Styrelsen ska bestå av 5-12 ledamöter inklusive ordföranden. Till styrelseledamot kan
väljas den som är medlem i föreningen. Samtliga väljs på ett år. En styrelsepost ska
tillfalla Klubbmästeriets Klubbmästare och en suppleantpost ska tillfalla
Klubbmästeriets vice Klubbmästare som agerar personlig suppleant för
Klubbmästaren, dessa är självskrivna ledamöter och väljs av samt inom
Klubbmästeriet.

7.1.2.

Styrelsen har mandat att vid behov adjungera in styrelseledamöter tills dess att
personval kan hållas, dessa har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på styrelsens
sammanträden men ej rösträtt. Vid adjungeringar ska styrelsen skyndsamt kalla till
extrainsatt föreningsmöte där personval kan hållas.

7.1.3.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över
hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
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7.1.4.

Styrelsen kan, på presidiets initiativ i brådskande ärenden, fatta beslut per capsulam
via medium där den röstberättigades identitet kan fastställas. Per capsulam-beslut
protokollförs och justeras separat.

7.2.

Styrelsens åligganden
Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen och det åligger styrelsen
att verkställa av föreningsmöten fattade beslut, handha föreningens ekonomiska
angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper. Styrelsen ska till föreningsmöten
avge årsredovisning för senaste avslutade räkenskapsåret samt förslag till budget för
kommande räkenskapsår, verksamhetsberättelse för senaste avslutade
verksamhetsåret samt förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. Det
åligger därutöver styrelsen att besluta om avstängning av medlemmar samt se till att
föreningen representeras vid akademiska och studentikosa högtider i Stockholm.

7.3.

Presidiets åligganden
Med presidiet menas ordföranden, vice ordföranden och sekreterare. Det åligger
presidiet att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens
arbete samt att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse eller
arbetsutskott inkallas.

7.4.

Entlediganden
Person med ansvarspost inom föreningen som önskar avsäga sig sitt uppdrag kan,
efter meddelande om begäran till presidiet, bli entledigad. En vakant post kan
tillsättas genom adjungering till styrelsen i enlighet med §7.1.2, eller genom val på
extrainsatt föreningsmöte. Den som blivit entledigad på begäran av föreningsmöte
kan inte ånyo väljas till ansvarspost inom föreningen.

§ 8. Räkenskaper
8.1.

Räkenskapsår
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.
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8.2.

Firmateckning
Föreningen tecknas av två firmatecknare var för sig. Dessa väljs av valmötet.

§ 9. Sektioner
9.1.

Inom föreningen bedrivs en del av verksamheten i, eller i tätt samarbete med,
sektioner. Sektioner kan endast upprättas och avvecklas genom föreningsmötesbeslut
med ⅔ kvalificerad majoritet.

9.2.

Föreningens sektioner:
➢ är en del av Föreningen Lärarstudenterna vid Stockholms universitet
➢ har en ledningsgrupp bestående av åtminstone ordförande, vice ordförande och
ekonomiskt ansvarig
➢ utgörs av föreningsmedlemmar
➢ bedriver verksamhet i egen regi i enlighet med föreningens ändamål och
styrdokument
➢ ska ha egna styrdokument som ej strider mot föreningens sådana, dessa ska
godkännas av Föreningen Lärarstudenternas styrelse
➢ ska bedriva verksamhet som kan finansieras genom föreningens budget, såvida
sektionen inte finner egna medel för finansiering
➢ ska formulera en verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret att avge
föreningsstyrelsen inför dechargemöte senast 14 dagar innan mötesdagen
➢ ska formulera en verksamhetsplan inför kommande verksamhetsår att avge
föreningsstyrelsen inför ordinarie valmöte senast 14 dagar innan mötesdagen
➢ ska under verksamhetsåret anordna aktiviteter som är öppna för alla föreningens
medlemmar, likväl som aktiviteter som gagnar sektionens egna medlemmar
➢ ska sprida kännedom om både sektionens och föreningens verksamhet, till
exempel genom medverkan vid välkomstaktiviteter i samband med terminsstart
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§ 10. Utskott
10.1.

Föreningen ska möjliggöra för utskott att bedriva verksamhet. Utskotten ska erbjuda
tillfällen för föreningsmedlemmar att utöva gemensamma intressen. Ansökan om att
upprätta nya utskott ska inkomma skriftligen till styrelsen som fattar beslut i frågan.
Avveckling av utskott ska erinras styrelsen av ansvarig för aktuellt utskott, varpå
styrelsen ska godkänna detta.

10.2.

Föreningens utskott:
➢ är en del av Föreningen Lärarstudenterna vid Stockholms universitet
➢ har minst en utskottsansvarig
➢ samlar föreningsmedlemmar
➢ bedriver verksamhet i egen regi i enlighet med föreningens ändamål och
styrdokument
➢ ska bedriva verksamhet som kan finansieras genom föreningens budget, såvida
utskottet inte finner egna medel för finansiering
➢ ska formulera en kortfattad verksamhetsberättelse för det gångna
verksamhetsåret att avge föreningsstyrelsen inför dechargemöte senast 14 dagar
innan mötesdagen
➢ ska formulera en kortfattad verksamhetsplan inför kommande verksamhetsår att
avge föreningsstyrelsen inför valmöte senast 14 dagar innan mötesdagen
➢ ska under verksamhetsåret anordna aktiviteter som är öppna för alla föreningens
medlemmar

§ 11. Revision
11.1.

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses av
valmötet två revisorer. Till revisor kan väljas den som är medlem i föreningen. Om
föreningsmötet så önskar kan extern revisorfirma användas.

11.2.

Underlag för revision ska vara revisorerna tillhanda senast 20 dagar innan
dechargemötet. Kompletteringar i form av mötesprotokoll för möten hållna efter
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ovanstående tidsgräns kan göras senast 10 dagar innan dechargemötet.
Revisionsberättelse ställs till dechargemötet och överlämnas till styrelsen senast 8
dagar före dechargemötet. I revisionsberättelsen ska revisorerna till- eller avstyrka
ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 12. Valberedning
12.1.

Valberedningen utses av valmötet och ska bestå av två till fem ledamöter varav en
sammankallande. Till valberedning kan väljas den som är medlem i föreningen.

12.2.

Valberedningen ansvarar för att, efter en tydlig och transparent rekryteringsprocess,
på valmöte eller inför personval på annat föreningsmöte lägga fram förslag till
samtliga valbara poster som speglar föreningens intressen. Förslagen ska även tillse
att styrelsens kompetens är tillräcklig för att fullfölja styrelsens åligganden enligt §7.2
samt §7.3.

12.3.

Valberedningen ska utlysa en nomineringsperiod senast två månader innan valmöte
eller en månad innan personval vid annat föreningsmöte. Valberedningens förslag till
ny styrelse, revision och valberedning ska delges föreningens medlemmar skriftligen
senast 8 dagar innan valmötet eller innan personval vid annat föreningsmöte.

§ 13. Stadgeändring
Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av dechargemöte.
Förslag, ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på
dechargemötet om det lämnats till styrelsen senast samma datum som valmötet
innan dechargemötet. Förslag ska senast 30 dagar före dechargemötet skickas ut till
samtliga medlemmar tillsammans med möteskallelsen. Eventuella yrkanden ska för
att kunna tas upp för beslut vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före
dechargemötet, vilka ska meddelas samtliga medlemmar i samband med
möteshandlingarna sju dagar innan dechargemötet. För ändring av eller tillägg till
dessa stadgar krävs beslut på dechargemöte med ⅔ kvalificerad majoritet.
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§ 14. Föreningens upplösning
14.1.

Förslag om föreningens upplösning ska framställas senast två månader före det
föreningsmöte det önskas behandlat. Med förslaget ska följa motivering. Beslut kan
ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig.

14.2.

Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra
följande ordinarie föreningsmöten med minst ¾ kvalificerad majoritet vid vardera
föreningsmöte.

14.3.

Vid upplösning av Föreningen Lärarstudenterna äger Lärarstudenternas Klubbmästeri
rätt att överta föreningens tillgångar och fortsätta bedriva sin verksamhet om så
önskas.

14.4.

Vid upplösning av Föreningen Lärarstudenterna där Lärarstudenternas Klubbmästeri
inte övertar tillgångarna ska föreningens ägodelar skänkas till andra
studentföreningar. Ingen ekonomisk fördelning får förekomma till föreningens
styrelse eller medlemmar om föreningen upphör. Vid föreningens upplösande ska
Föreningen lärarstudenternas ekonomiska tillgångar tillställas en fond för att
underställas universitetsförvaltningen i enlighet med en för ändamålet särskild
författad fondstadga. Fondstadgan ska föreskriva att fonden åter ska kunna
disponeras av Föreningen Lärarstudenterna eller Lärarstudenternas Klubbmästeri om
någon av dessa skulle återbildas.

§ 15. Tolkning av stadgarna
Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening till det att frågan
avgjorts av föreningsmötet.
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Revideringshistorik för föreningens stadga:
Originalstadgan antagen 2017-05-03.
Reviderad 2017-09-13, 2017-12-05, 2018-01-08, 2018-05-04, 2018-08-27, 2019-01-08,
2019-05-27, 2019-12-09 samt 2020-03-02.
Ny stadga antagen 2021-03-14.
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