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STADGAR
ARKTIS PROGRAMFÖRENING
§1.

NAMN
Föreningens namn är Arktis Programförening.

§2.

SÄTE
Föreningens säte är vid Luleå tekniska universitet.

§3.

ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att, i enlighet med Teknologkårens samt
Geosektionens riktlinjer:
-

§4.

stärka identiteten hos programmen Samhällsbyggnad och Civilingenjör
arkitektur;
värna om och öka sammanhållningen mellan föreningens medlemmar;
arbeta för utbildningskvaliteten hos programmen Samhällsbyggnad och
Civilingenjör arkitektur;
verka för ett brett utbud av studiesociala engagemang;
förmedla kontakt mellan föreningens medlemmar och näringslivet;
medvetengöra föreningens medlemmar om Geosektionens och
Teknologkårens respektive verksamheter;
belysa ämnena samhällsbyggnad och arkitektur;
höja medlemmarnas kunskap inom ämnena samhällsbyggnad och arkitektur;

MEDLEMSKAP
Till medlem i föreningen antas fysisk person som har betalt erlagd avgift
till Teknologkåren samt är aktiv student vid högskoleprogrammet
Samhällsbyggnad eller civilingenjörsprogrammet Arkitektur vid Luleå
tekniska universitet.
Styrelsen kan vid skriftlig ansökan ge dispens från kravet på att vara
aktiv student vid något av ovanstående program.

§4.1.

Medlemsavgift
Ingen ytterligare medlemsavgift än erlagd avgift till Teknologkåren.

§4.2.

Utträde
Utträde ur föreningen sker då medlem inte längre betalar erlagd
avgift till Teknologkåren eller då medlem skriftligt så begär.
Utträde sker omedelbart.

§4.3.

Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna, som uppenbart skadar föreningen
eller som motarbetar föreningens intressen eller ändamål kan
uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om
uteslutning till årsmöte genom att anmäla detta till styrelsen inom
30 dagar från det att meddelande om uteslutning sänts till denne.
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VERKSAMHETSÅR
Föreningen har ett brutet verksamhetsår som omfattar tiden 1:a juli till
och med 30:e juni.

§6.

BESLUT
Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för §7.2., §8. och §9.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då
lottdragning avgör.

§7.

BESLUTANDE ORGAN
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte samt styrelsen.

§7.1.

Årsmöte
Föreningens högst beslutande organ är årsmötet.
Årsmötet kungöres skriftligt senast 14 dagar före sammanträdet till
medlemmarna. Därtill ska möteshandlingar och propositioner vara
medlemmarna tillhanda 7 dagar innan årsmötet. Eventuella motioner
skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet.
Vid årsmöte äger varje medlem en röst vid votering.
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

§7.2.

Mötets stadgeenliga utlysande.
Val av mötesordförande, sekreterare samt 2 justerare.
Behandling av årsredovisning.
Beslut om ansvarsfrihet.
Fastställande av verksamhetsplan och budget.
Val av föreningens ordförande på 1 år.
Val av föreningens ekonomiansvarige på 1 år.
Val av föreningens utbildningsansvarige på 1 år.
Val av 6 styrelseledamöter på 1 år.
Val av 2 revisorer samt revisorsuppleant. I detta val får
inte kommande styrelseledamöter nomineras.
Val av valberedning.
Behandling av reglementessamling.
Behandling av mål- och visionsdokument.
Behandling av motioner och propositioner.

Extra Årsmöte
Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när styrelsens
majoritet anser det påkallat eller när 1/10 av föreningens medlemmar
så begär.
Kallelse med angiven plats, tid och motiv för extra årsmöte ska vara
medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före det extra årsmötet.
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Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, ekonomiansvarig och
utbildningsansvarig samt 6 övriga ledamöter utsedda av årsmötet.
Avgår ledamot före mandattidens utgång åligger det styrelsen att
tillsätta en ersättare. I övrigt konstituerar styrelsen sig själva.
Styrelseledamöter ska väljas så att följande ansvarsområden fylls:
- Administrationsansvarig,
- Evenemangsansvarig,
- Informationsansvarig,
- Näringslivsansvarig,
- Reseansvarig,
- Vice ordförande.
Styrelsen är beslutmässig då mer än 50% av valda styrelseledamöter
närvarar, dock minst 3.

§8.

STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar får endast ske vid två, med minst 7 dagars
mellanrum, på varandra efterföljande årsmöten. Minst ett av mötena måste
vara ordinarie årsmöte.
Förslag till ändring får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen
senast 10 dagar innan årsmötet.
För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna röster.

§9.

FÖRENINGENS UPPLÖSANDE
För upplösning av föreningen krävs beslut på två, med minst 7 dagars
mellanrum, på varandra efterföljande årsmöten. Minst ett av mötena måste
vara ordinarie årsmöte.
Vid mötena måste 1/3 av föreningens medlemmar vara närvarande och bifall
måste finnas med 2/3 av antalet avgivna röster vid båda tillfällena.
Vid upplösning ska föreningens tillgångar fördelas till ändamål som
överensstämmer med föreningens syfte. Dessa ändamål beslutas av det sista
årsmötet.

§10.

FÖRETRÄDARE GENTEMOT BANK
Föreningens företrädare gentemot bank utgörs av verksamhetsårets ordförande
samt ekonomiansvarig var för sig.
Företrädarna innehar bland annat, men inte uteslutande, rätten att:
- öppna och avsluta konton i banken;
- förfoga över insatta medel i banken genom internet, bankgiro,
telefonbanken, bankkort med mera;
- för egen räkning ta emot bankkort, internetdosa och kod till
telefonbanken;
- i samtliga angelägenheter i banken företräda föreningen och
underteckna därmed erforderliga handlingar.

Arktis Programförening
Kåridoren, C-Huset
Luleå tekniska universitet
971 87 LULEÅ

arktis@geosektionen.se
Org.nr: 802441-0923
Bankgiro: 209-2401

§11.

Stadgar

4[4]

Dokumentdatum:
Utskriftsdatum:

2019-05-15
YYYY-MM-DD

UTBETALNINGAR
Alla utbetalningar som sker i föreningens namn ska redovisas och godkännas
på ett styrelsemöte innan utbetalningen sker.

§12.

STYRDOKUMENT
Förutom av dess stadgar regleras föreningens verksamhet av
reglementessamlingen samt mål- och visionsdokumentet.

§12.1.

Reglementessamling
Reglementessamlingen specificerar föreningens verksamhet och
struktur.
Ändringar av Reglementessamlingen kan endast ske vid årsmöte.
Förslag till ändring får skriftligen avges av såväl medlem som
styrelsen senast 10 dagar före årsmötet.
För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna röster.
Styrelsen har i uppgift att förbereda ett förslag till revidering av
reglementessamlingen inför föreningens ordinarie årsmöte.

§12.2.

Mål- och Visionsdokument
Mål- och Visionsdokumentet specificerar föreningens lång- och
kortsiktiga mål.
Ändringar av Mål- och Visionsdokumentet kan endast ske vid årsmöte.
Förslag till ändring får skriftligen avges av såväl medlem som
styrelsen senast 10 dagar före årsmötet.
Styrelsen har i uppgift att förbereda ett förslag till revidering av
mål- och visionsdokumentet inför föreningens ordinarie årsmöte.

Arktis Programförening
Kåridoren, C-Huset
Luleå tekniska universitet
971 87 LULEÅ

arktis@geosektionen.se
Org.nr: 802441-0923
Bankgiro: 209-2401

