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Exempelstadgar Studentförening Malmö 
 
§ 1 Namn och organisation 
Föreningens namn är XXXX. Föreningen är en studentförening under Studentkåren 
Malmö. Föreningen har sitt säte i Malmö. Föreningen består av medlemmar, styrelse, 
valberedning och revisor(er). 
 
§ 2 Föreningens syfte och verksamhet 
Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Föreningen är baserade på följande 
värden: .... 
Föreningens mål är att samla studenter kring bakandets glädje och sprida kunskap 
om muffins och deras hälsobringande inverkan på kropp och själ.  
 
§ 3 Medlemskap 
Medlemsskap i föreningen kan lösas av och beviljas till alla medlemmar i 
Studentkåren Malmö. Eventuell avgift för medlemsskap fastställs på det ordinarie 
årsmötet, i enlighet med § 5.  
 
§ 4 Verksamhetsår och räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är mellan 1 juli och 30 juni.  
 
§ 5 Årsmöte 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls en gång 
om året i början av höstterminen, senast 15 oktober. Styrelsen ska kalla alla 
medlemmar till årsmötet minst två veckor innan mötet ska hållas. Kallelsen ska 
innehålla information om vart man vänder sig med motioner till mötet. Motioner ska 
skickas in senast en vecka innan årsmötet. Handlingar till årsmötet ska skickas ut till 
alla medlemmar minst en fem dagar innan mötet. Alla medlemmar i föreningen har 
rösträtt på årsmötet. 
 
På årsmötet ska följande punkter behandlas: 

• Val av mötesordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare 
• Mötets behöriga utlysande 
• Fastställande av röstlängd 
• Fastställande av dagordning 
• Föredragning av verksamhetsberättelsen 
• Föredragning av ekonomisk redovisning och bokslut 
• Föredragning av revisorsberättelse 
• Ansvarsfrihet för styrelsen 
• Behandling av propositioner och motioner 
• Antagande av verksamhetsplan 
• Fastställande av medlemsavgift 
• Antagande av budget 
• Övriga frågor 
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§ 6 Extra årsmöte 
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om minst 
en fjärdedel av föreningens medlemmar så begär. Styrelsen ska kalla alla 
medlemmar till extra årsmöte minst två veckor innan mötet ska hållas. Kallelsen ska 
innehålla information om vart man vänder sig med motioner till mötet. Motioner ska 
skickas in senast en vecka innan extra årsmötet. Handlingar till årsmötet ska skickas 
ut till alla medlemmar minst fem dagar innan mötet. Extra årsmöte kan behandla alla 
frågor som årsmötet normalt behandlar, förutom det stadgarna föreskriver endast kan 
behandlas på ordinarie årsmöte. Extra årsmöte kan även fatta beslut om 
misstroendevotering mot förtroendevald person inom föreningen. 
 
§ 7 Valmöte 
Valmöte hålls en gång per verksamhetsår innan slutet av maj. Extra valmöte kan 
kallas av styrelsen för att fylla vakanta poster. Kallelse till valmöte ska skickas till alla 
medlemmar senast två veckor innan mötet. Valberedningen ska bereda val till alla 
poster som ska tillsättas på valmötet, i enlighet med paragraf § 10. Endast 
medlemmar i föreningen kan bli valda till poster inom föreningen, med undantag för 
revisorer och valberedning.  
 
Ordinarie valmöte ska behandla följande punkter:  

• Val av mötesordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare 
• Mötets behöriga utlysande 
• Fastställande av röstlängd 
• Fastställande av dagordning 
• Val av styrelseposter i enlighet med § 9 Styrelsen.  
• Val av revisor(er) 
• Val till övriga poster 

 
§ 8 Medlemsmöten 
Styrelsen kan kalla till medlemsmöten. Kallelse till medlemsmöten ska vara utskickat 
senast en vecka före mötet äger rum. Alla medlemmar i föreningen har rösträtt på 
medlemsmöten.  
 
§ 9 Styrelsen 
Föreningens styrelse är högsta beslutande organ mellan årsmöten. Styrelsen består 
av ordförande, kassör, sekreterare och övriga ledamöter. Styrelsen har rätt att utse 
ytterligare ansvarsområden inom sig. Styrelsen ska inom sig utse minst två 
firmatecknare. Styrelsen är ytterst ansvarig för föreningens verksamhet och 
aktiviteter, samt förvaltar föreningens tillgångar.  
 
§ 10 Valberedningen 
Styrelsen ska utse en valberedning bestående av minst två personer. 
Valberedningen ska bestå av minst en extern person och max två personer från 
styrelsen. Valberedningens uppgift är att bereda val till uppdrag som väljs på 
föreningens valmöten. 
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§ 11 Revision 
Föreningen ska på valmötet välja revisor(er). En revisor får inte inneha något annat 
uppdrag i föreningen. Revisorernas uppgift är att granska styrelsens förvaltning av 
föreningen och avge revisionsberättelse där styrelsens ansvarsfrihet föreslås beviljas 
eller ej, samt räkenskaperna föreslås fastställas eller ej. Revisionsrapport ska delges 
föreningens medlemmar på ordinarie årsmöte, samt skickas till Studentkåren Malmös 
styrelse.  
 
§ 12 Ändring av stadgarna 
Stadgarna kan endast ändras på ordinarie årsmöte och med minst två tredjedelars 
majoritet. Föreningens styrelse är ansvarig för att skicka uppdaterade stadgar till 
Studentkåren Malmös styrelse.  
 
§ 13 Upplösning av föreningen 
Föreningen upplöses när två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst två 
tredjedelars majoritet fattar sådant beslut. Eventuella tillgångar tillfaller Studentkåren 
Malmö. 
 


