Stadgar för NATRIX – Sustanable Students Society
§1

Föreningens namn
NATRIX – Sustainable Students Society

§2

Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Skövde.

§3

Föreningsform
Föreningen är en ideell underförening till Studentkåren i Skövde och därmed religiöst
samt partipolitiskt obunden.

§4

Syfte
Föreningens syfte är att sprida kunskap och engagemang kring frågor rörande miljö
och hållbar utveckling vid Högskolan i Skövde.

§5

Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är från den 1:a juli till den 30:e juni.

§6

Medlemskap
6.1 Medlem
För att kunna bli medlem i föreningen måste du bedriva studier vid Högskolan i Skövde
samt förbinda dig med att följa dessa stadgar och betala den årliga - av föreningen
beslutade - medlemsavgiften. Du bör även ha ett intresse för frågor rörande miljö och
hållbar utveckling.
6.2 Stödmedlem
För att kunna bli stödmedlem i föreningen ska du ha ett intresse för frågor rörande
miljö och hållbar utveckling samt förbinda dig med att följa dessa stadgar och betala
den årliga - av föreningen beslutade - stödmedlemsavgiften.
6.3 Utträde och uteslutande
Medlem kan närsomhelst utträda ur föreningen och detta görs genom kontakt med
styrelsen eller genom att inte betala medlemsavgift. Styrelsen ansvarar för att snarast
radera alla uppgifter om personen ur föreningens medlemsregister. Styrelsen har rätt
att utesluta en medlem som avsiktligt agerar mot föreningens principer eller stadgar.
Vid utträde eller uteslutande återbetalas ej medlemsavgifter.
6.4 Medlemmars rättigheter och skyldigheter



Medlemmar har deltagande-, motions- och rösträtt vid årsmöten.
Medlemmar har rätt att delta i föreningens aktiviteter i mån av plats.

6.5 Stödmedlemmar rättigheter och skyldigheter


Stödmedlemmar har deltaganderätt vid årsmöten.



Stödmedlemmar har rätt att delta i föreningens aktiviteter men förtur ges till
medlemmar.

§7

Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek för nästkommande år fastställs vid föreningens årsmöte.
Medlemsavgiften ska betalas in varje år en månad innan årsmötet om ej ny medlem.
Treårigt medlemskap kan tecknas men ej av stödmedlemmar.

§8

Föreningens beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.

§9

Styrelse
9.1 Val av styrelse
Styrelsen väljs på verksamhetsår av medlemmarna på årsmötet.
9.2 Sammansättning
Styrelsen ska utgöras av medlemmar i NATRIX, ej stödmedlemmar. Styrelsen ska bestå
av ordförande, kassör och sekreterare samt eventuellt en eller flera ledamöter.
Samma person får inte ha fler poster i styrelsen. Alla i styrelsen måste också vara
medlemmar i Studentkåren i Skövde.
9.3 Styrelsen ansvarar för att:
 Verka för föreningens syfte samt ansvara för den löpande verksamheten
 De beslut som fattas av årsmötet verkställs
 Säkerställa att stadgarna följs
 Sköta föreningens ekonomi och räkenskaper
 Förbereda årsmöte och extra insatt årsmöte i enlighet med stadgarna och
tillhandahålla samtliga möteshandlingar
 Protokollföra samtliga styrelsemöten och sammanställa dessa vid
verksamhetsårets slut
9.4 Sammanträden
Styrelsen sammanträder om ordförande kallar till möte eller om en majoritet av
styrelsen kallar till möte
9.5 Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga av styrelsens medlemmar är kallade till möte
samt om minst hälften av dessa är närvarande utöver ordförande. Vid behov får
styrelsebeslut fattas per capsulam. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, vid lika
röstetal ska lottning tillämpas.

9.6 Avgång och uteslutande
Avgår styrelseledamot före mandatperiodens slut sker nytt inträde i dess ställe genom
ett extra insatt årsmöte.

§10 Årsmöte och extra insatt årsmöte
10.1 Tid för årsmöte
Årsmöte äger rum mellan 1 mars och 31 maj varje verksamhetsår. Styrelsen beslutar
om tid och plats.
10.2 Kallelse
Kallelse ska vara medlemmarna till handa senast två veckor innan årsmötets
öppnande, genom lämpliga kommunikationskanaler.
10.3 Kallelses innehåll
Kallelsen ska innehålla årsmötets plats, tidpunkt, förslag till dagordning och
information om vem som har rösträtt på årsmötet.
10.4 Extra årsmöte
Om styrelsen vill eller minst en fjärdedel (1/4) av medlemmar kräver det, skall
styrelsen kalla till extra insatt årsmöte. Då ska bara de ärenden som återgivits i
kallelsen behandlas.
10.5 Extra årsmötes begäran och kallelse
En begäran till extra insatt årsmöte ska göras skriftligen till styrelsen. Denna ska
innehålla anledningen till varför det begärs. Styrelsen ska kalla till det extra insatta
årsmötet senast tre veckor efter det att begäran mottagits. Kallelse sker enligt 10.3 och
10.4.
10.6 Beslutsmässighet
Endast personer som är medlemmar och har blivit medlemmar minst 14 dagar innan
årsmötet har rösträtt. Stödmedlemmar har inte rösträtt. Beslut fattas med enkel
majoritet. Lottdragning sker vid lika röstetal.
10.7 Omröstning
Omröstning sker i första hand genom ackulamation, i andra hand genom votering och i
tredje hand genom rösträkning. Votering och rösträkning måste begäras. Personval
görs genom relativ majoritet.
§11

Årsmötetshandlingar
11.1 Motioner
Medlemmar har rätt att skriva motioner till årsmötet. Dessa ska vara styrelsen till
handa senast en vecka innan årsmötets öppnande för att behandlas.

11.2 Propositioner
Styrelsens propositioner ska göras tillgängliga för medlemmarna senast två veckor
innan mötets öppnande.

11.3 Årsmötets protokoll
Protokoll från årsmötet ska finnas justerat och tillgängligt för alla medlemmar senast
tre veckor efter årsmötets avslutande.
§12 Ärenden vid årsmötet
På årsmötet ska minst följande punkter behandlas:

















Mötets öppnande
Mötets behörighet
Fastställande av dagordning
Val av mötesfunktionärer
o Ordförande
o Sekreterare
o justeringsmän till lika rösträknare
Verksamhetsberättelse
Bokslut
Revisors rapport
Beviljande av ansvarsfrihet
Behandling av motioner och propositioner
Medlemsavgifter
Val av förtroendeposter
o Ordförande
o Kassör
o Sekreterare
o Ledamöter
o Valberedning
Val av revisor
Övriga frågor
Mötets avslutande

§13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas var för sig av ordförande och kassör. Styrelsen har möjlighet
att utse en tillfällig firmatecknare vid behov.
§14 Valberedning
14.1 Val av valberedning
Valberedningen väljs på årsmötet. Ska bestå av två medlemmar varav en
sammankallande. Styrelseledamot kan ingå men ska då inte stå på omval vid nästa
verksamhetsår.

14.2 Valberedningen ansvara för att:
 Uppmana medlemmar att kandidera till de förtroendeuppdrag som kan sökas





Upplysa medlemmar om när och hur de kan kandidera till
förtroendeuppdragen som kan sökas
Informera medlemmarna om innebörden av de olika förtroendeuppdragen
Lägga fram ett förslag på styrelse och valberedning senast tre dagar innan
årsmötetsöppnande

14.3 Nominering
För att finnas med på valberedningens förslag måste kandidatur meddelas till
valberedningen senast två veckor innan årsmötet.
§15 Revisor
På årsmötet väljs revisor för granskning av föreningens räkenskaper. Valbar är person
som inte sitter i styrelsen. Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast
två veckor före årsmötet.
§16 Ändring av stadgan
Ändring av dessa stadgar kan göras endast på årsmöte, om minst två tredjedelar (2/3)
av närvarande medlemmar så önskar. Stadgeändringarna träder i kraft när protokollet
från årsmöte är justerat.
§17 Upplösning av föreningen
Ett beslut kring upplösning av NATRIX måste fattas med tre fjärdedelars majoritet (3/4)
av närvarande medlemmar, under två på varandra efterföljande ordinarie årsmöten.
Förslaget om upplösning skall finnas tydligt formulerat i kallelsen så att medlemmarna
i god tid förstått innebörden av att närvara. Vid upplösningen ska föreningens
tillgångar tillfalla Studentkåren i Skövde.

