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Stadgar för Navitas studentförening
Dessa stadgar är giltiga per 2019-04-09

§1

Föreningens namn
Föreningens namn är Navitas Studentförening.

§2

Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Linköping.

§3

Föreningsform
Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.

§4

Vision
Navitas engagerar människor i en varm, rolig och social miljö samt är en ledstjärna för en mer
hållbar värld. För hållbarhetsintresserade studenter är Navitas den naturliga bryggan till
näringsliv & samhälle. Engagemanget i Navitas skapar värde för framtiden.

§5

Syfte
Föreningens syfte är att genom sitt arbete och anordnade aktiviteter:
•

Sprida kunskap och medvetenhet inom samtliga dimensioner av hållbar utveckling.

•

Skapa ett socialt forum som för samman människor och främjar gemenskap bland
medlemmar och föreningsaktiva. Detta utifrån övertygelsen att god gemenskap
stimulerar kunskapsutbyte och att god gemenskap i sig självt är värt att sträva mot.

•

Vara en mötesplats där medlemmarna har möjlighet att skapa goda relationer med
företag och organisationer.

•

Påverka samhället inom hållbar utveckling*.

* Enligt definitionen "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov", Brundtlandkommissionen 1987.
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§6

Mål
För att tillgodose ovanstående syfte skall föreningen:
•

Anordna föreläsningar, studiebesök och andra samarbeten med företag,
organisationer och personer med tydligt fokus på kunskapsutbyte, dialog och
diskussion inom föreningens intresseområden.

•

Arrangera sociala sammankomster för föreningens medlemmar och engagerade.

•

Arbeta för att minimera sin egen negativa miljöpåverkan.

§7

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

§8

Medlemskap
8.1

Medlem
Medlem i föreningen kan var och en bli som delar föreningens intresseområden samt
förbinder sig att följa dessa stadgar och har betalat sin årliga av föreningen beslutade
medlemsavgift. Föreningens huvudsakliga målgrupp är studenter vid Linköpings
universitet. Medlemskapet skall förnyas vart tredje år.

8.2

Utträde och uteslutande
Medlem kan närsomhelst utträda ur föreningen och detta görs genom kontakt med
styrelsen eller genom att inte betala eventuell medlemsavgift. Styrelsen ansvarar för att
snarast radera alla uppgifter om personen ur föreningens register. Styrelsen har rätt att
utesluta en medlem som avsiktligt agerar mot föreningens principer eller stadgar. Vid
utträde eller uteslutande återbetalas ej medlemsavgifter.

8.3

Medlemmars rättigheter och skyldigheter
●

●
●

§9

Medlemmar har rätt att delta i föreningens aktiviteter i mån av plats. Även
ickemedlemmar har rätt att delta vid speciellt arrangerade arrangemang där så
anges, även detta i mån av plats.
Medlemmar har deltagande-, motions- och rösträtt vid årsmöten och majmöten.
Medlemmar skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningens
beslutande organ.

8.4

Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställs vid föreningens årsmöte.

8.5

Föreningens sammansättning
Föreningen måste till minst 51 % bestå av medlemmar studerande vid Linköpings
universitet.

Föreningens beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte och majmöte samt styrelse.

Navitas Studentförening
Org.nr: 802456-6245

Linköpings Universitet
581 83 Linköping

kontakt@navitas.se
navitas.se

Navitas studentförening 2019-04-09
§ 10 Styrelse
10.1 Sammansättning
Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, vice ordförande och eventuellt
ytterligare en eller flera ledamöter ansvariga för varsitt utskott. En och samma person
får inte ha flera poster i styrelsen. Alla styrelseledamöter måste vara medlemmar i
föreningen samt studera vid Linköpings universitet.
10.2 Åligganden
Det åligger styrelsen särskilt att:
●
●
●
●
●
●
●

Verka för föreningens syfte och mål samt ansvara för den löpande verksamheten.
Ansvara för och förvalta föreningens medel.
Förbereda årsmöte och upprätta verksamhetsplan och budget till detta.
Verkställa av årsmötet fattade beslut.
Tillhandahålla revisorn räkenskaperna.
Förbereda majmöte och upprätta verksamhetsberättelse till detta.
Genomföra en god överlämning till tillträdande styrelse. Detta inkluderar att
samma dag som årsmötet överlämna testamenten till respektive invald
styrelsemedlem. Varje styrelsemedlem ansvarar specifikt för överlämningen till
sin efterträdare. Ordförande ansvarar dessutom för helheten.

10.3 Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutför när ordföranden och majoritet av övriga ledamöter är närvarande.
På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt. Styrelsen beslutar om sina
egna möten.
10.4 Val av styrelse
Styrelsen väljs på verksamhetsår av medlemmarna på årsmötet. Kandiderade
styrelseledamöter måste vara medlemmar i föreningen vid årsmötet.
10.4.1 Valberedning
En oberoende, av styrelsen tillsatt, valberedning ska föreslå styrelsekandidater till
årsmötet. Valberedningen ska bestå av ca 3-7 personer, varav en fungerar som
ordförande. Som deltagare i valberedningen är det ej tillåtet att kandidera till styrelsen.
10.5 Avgång och uteslutande
Avgår ledamot före mandatperiodens slut väljer de övriga styrelseledamöterna en
medlem som inträder i dennes ställe. Om synnerliga skäl föreligger kan styrelseledamot
uteslutas på ett extra årsmöte.

§ 11 Revisorer
På årsmötet väljs revisor för granskning av föreningens räkenskaper. Valbar är person som inte
sitter i styrelsen. Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en (1) vecka före
majmötet.
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§ 12 Årsmöte
12.1 Tid för årsmöte
Årsmötet äger rum mellan den 1:a mars och 30:e april varje verksamhetsår. Styrelsen
beslutar om tid och plats.
12.2 Kallelse och utlysning
Utlysning skall vara medlemmarna tillhanda senast en (1) vecka före kallelsen och skall
innehålla tidpunkt för motionsstopp. För att vara behörigt måste kallelsen till årsmötet
skickas till föreningens medlemmar senast två (2) veckor innan årsmötet och skall
innehålla datum, tid, plats och dagordning för mötet.
12.3 Ärenden vid årsmöte
Följande ärenden behandlas på ordinarie årsmöte:
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Mötets behörighet
§ 3 Fastställande av dagordning
§ 4 Val av mötesfunktionärerna (ordförande, sekreterare, justeringsperson)
§ 5 Adjungeringar
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår
§ 8 Fastställande av medlemsavgift
§ 9 Val av styrelse
§ 10 Val av revisorer
§ 11 Övriga frågor, som av medlemmarna eller styrelsen skriftligen har anmälts till årsmötet
§ 12 Mötets avslutande
Ovanstående paragrafer skall finnas med på varje årsmöte. Andra paragrafer som är
väsentliga för årsmötet kan läggas till.
12.4 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisorerna eller minst en fjärdedel (1/4) av medlemmarna kräver
det, skall styrelsen kalla till extra årsmöte. På extra årsmöte kan bara de ärenden som
återgivits i kallelsen behandlas.
12.5 Beslutsmässighet
Alla föreningens medlemmar har rösträtt vid årsmötet (en (1) röst/medlem). Beslut
fattas med enkel röstmajoritet förutom då stadgarna förutsätter annorledes.
Lottdragning sker vid lika röstetal.
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§13

Majmöte
13.1 Tid för majmöte
Majmötet äger rum mellan den 1:a maj och 31:a maj varje verksamhetsår. Styrelsen
beslutar om tid och plats.
13.2 Kallelse och utlysning.
För att vara behörigt måste kallelsen till majmötet skickas till föreningens medlemmar
senast två (2) veckor innan majmötet och skall innehålla datum, tid, plats och
dagordning för mötet. Kallelsen får skickas i nyhetsbrevet.
13.3 Ärenden vid majmöte
Följande ärenden behandlas på majmötet:
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Mötets behörighet
§ 3 Fastställande av dagordning
§ 3 Val av mötesfunktionärerna (ordförande, sekreterare, justeringsperson)
§ 4 Adjungeringar
§ 5 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Bokslut för föregående verksamhetsår
§ 8 Revisorernas berättelse
§ 9 Beviljande av ansvarsfrihet
§ 10 Övriga frågor
§ 11 Mötets avslutande
Ovanstående paragrafer skall finnas med på varje majmöte. Övriga ärenden som är
väsentliga kan läggas till, alternativ behandlas på ordinarie eller extra årsmöte.
13.4 Beslutsmässighet
Alla föreningens medlemmar har rösträtt vid majmötet (en (1) röst/medlem). Beslut
fattas med enkel röstmajoritet. Lottdragning sker vid lika röstetal.

§ 14 Firmateckning
Föreningens firma tecknas var för sig av ordförande och kassör. Styrelsen har möjlighet
att utse en tillfällig firmatecknare vid behov.
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§ 15 Ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs att propositionen röstas igenom vid två medlemsmöten, om
minst två tredjedelar (2/3) av närvarande medlemmar så önskar.

§ 16 Upplösning av föreningen
Beslut om föreningens upplösning skall fattas på föreningens årsmöte. Ärendet skall återges i
kallelsen. Beslut om föreningens upplösning kan inte fattas så länge minst fem (5) medlemmar
vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning av föreningen skall dess skulder betalas och
kvarvarande tillgångar läggas på en förening eller projekt som går i linje med Navitas syfte.
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