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1 Föreningen

Föreningens namn är ”Föreningar för föreningsaktivas” (För3). Föreningen har som ändamål att
främja kulturen av engagemang i fristående studentföreningar vid Linköpings universitet. Före-
ningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Förenings verksamhetsår motsvarar kalenderåret.

2 Studentföreningar

Som universitetsanknuten räknas envar av Linköpings universitets studenter, anställda och alum-
ner.

Som studentförening räknas varje ideell förening av vars stadgar det framgår att den är en stu-
dentförening, att den är demokratiskt och jämnlikt uppbyggd, och att den skall bestå till mer än
hälften av universitetsanknutna.

Som fristående studentförening räknas varje studentförening som inte är en studentkår i högsko-
lelagens mening, och ej heller utför utbildningsbevakning på uppdrag av en studentkår.

Som föreningsanknuten räknas varje universitetsanknuten person som är eller har varit medlem
eller verksam i någon fristående studentförening, eller i någon sammanslutning därav.

3 Medlemmar

Medlemskap är öppet för varje fristående studentförening.

Medlemskap erhålles, efter ledningens godkännande, genom ansökan från behörig företrädare.
Medlemskap upphör genom behörig företrädares skriftliga anmälan därom hos ledningen, eller
genom beslut i generalförsamlingen.

Ingen obligatorisk medlemsavgift skall föreligga.

4 Föreningsaktivas

I strävan mot föreningens ändamål skall föreningen arrangera gemensamma kulturevenemang för
de fristående studentföreningarna och deras medlemmar, i synnerhet deras förtroendevalda och
andra som aktivt bedriver verksamhet inom dem. Sådana evenemang skall i regel vara öppna för
alla fristående studentföreningar, men medlem får tilldelas förmåner.

Föreningen bör eftersträva bredaste möjliga samarbete med de fristående studentföreningarna i
genomförandet av sådan verksamhet.

Ledningen kan besluta om att bjuda in studentförening, som ej räknas som fristående studentför-
ening, att ta del av denna verksamhet om särskilda skäl föreligger eller om verksamheten i fråga
därav gynnas.
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5 Ledningen

Ledningen är föreningens styrelse, företrädare och verkställande organ. Ledningen ansvarar inför
generalförsamlingen för föreningens verksamhet och ekonomi. Ledningen består av ordförande,
kassör, sekreterare och övriga ledamöter. Ledningens ledamöter väljes och entledigas av general-
församlingen. Generalförsamlingen beslutar om antalet övriga ledamöter.

Ledningen åligger att efter avslutat verksamhetsår redovisa verksamhetsberättelse och ekonomisk
berättelse för generalförsamlingen. Ledningen skall sammanträda minst en gång per verksamhetsår
och är beslutsmässig då minst hälften av dess ledamöter närvarar.

Ledningens ordförande och kassör tecknar var för sig föreningens firma. Ledningen tolkar denna
stadga till dess generalförsamlingen avgjort frågan.

6 Generalförsamlingen

Generalförsamlingen är föreningens högsta beslutande organ.

6.1 Kallelse och mötesform

Generalförsamlingen sammanträder på kallelse av ledningen.

Datum, tid och plats för sammanträde skall vara medlemmarna tillhanda femton läsdagar innan
mötesdagen. Samtliga handlingar inklusive föredragningslista skall vara medlemmarna tillhanda
fem läsdagar innan mötesdagen. Motionsstopp infaller tio läsdagar innan mötesdagen.

6.2 Uppdrag

Generalförsamlingen skall sammanträda en gång per verksamhetsår under oktober, november eller
december.

Under verksamhetsåret skall generalförsamlingen behandla frågan om godkännande av verksam-
hetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår, fråga
om ansvarsfrihet för föregående års ledning, samt val av ledning och revisorer för nästa verksam-
hetsår.

6.3 Beslut om sammanträde

Ledningen beslutar om plats, datum och tid för sammanträde samt om extra sammanträde.

Rätt att hos ledningen skriftligen begära extra sammanträde i generalförsamlingen tillkommer
revisor, ledningsledamot eller tre medlemmar. Extra sammanträde skall hållas inom tjugo läsdagar
från det att begäran inkommit.

6.4 Beslutsmässighet

Ett behörigt utlyst sammanträde i generalförsamlingen är beslutsmässigt då fem, eller hälften av
alla, medlemmar är representerade.

6.5 Ombud

Röstning vid sammanträde i generalförsamlingen sker genom ombud. Varje medlem äger rätt att
utse en fysisk person som ombud, och en fysisk person kan vara ombud åt högst två medlemmar.
Ombud är ej valbar till mötesordförande annat än för enskild mötespunkt.

Ombud skall utses på nytt för varje sammanträde. Medlem bör meddela ledningen vem som utsetts
till ombud senast dagen innan mötesdagen.
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6.6 Rättigheter

Motionsrätt tillkommer medlem och föreningsanknuten person.

Rösträtt tillkommer medlem vars ombud är närvarande. Närvaro-, yttrande- och yrkanderätt till-
kommer ombud, ledningsledamot och revisor. Närvaro- och yttranderätt tillkommer föreningsan-
knuten person.

6.7 Beslut

Varje medlem har en röst, som läggs av föreningens ombud.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika rösttal har mötesordförande utslagsröst, utom vid
personval då lotten skiljer.

För beslut som avses under 3 och 8 §§ fordras två tredjedelars majoritet.

6.8 Protokoll

Sammanträde i generalförsamlingen skall protokollföras. Protokoll skall inom tio läsdagar efter
sammanträde justeras av mötesordförande, mötessekreterare samt två vid sammanträdet valda
justeringspersoner. Justerat protokoll skall tillställas medlemmarna utan dröjsmål.

7 Revisorer

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomi skall det finnas två revisorer. Revisor
åligger att efter granskning av avslutat verksamhetsår redovisa revisionsberättelse för generalför-
samlingen.

Valbar som revisor är myndig person som för samma verksamhetsår inte är vald till ledningen.

8 Övrigt

Som läsdag räknas helgfri vardag som faller under läsperiod vid LiTH.

Denna stadga kan ändras genom ett beslut i generalförsamlingen. Föreningen kan upplösas genom
två likalydande beslut vid två på varandra följande sammanträden i generalförsamlingen, med
minst trettio läsdagars mellanrum. Beslut om upplösning skall ange hur föreningens kvarvarande
tillgångar skall disponeras.
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