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Chalmers Studentkårs Flippersällskap (CFS)
Stadgar
§ 1. Förening
§ 1.1 Chalmers Studentkårs flippersällskap är en ideell förening som är religiöst och
partipolitiskt obunden.
§ 1.2 Föreningen har sitt säte på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborgs
kommun.

§ 2. Ändamål
§ 2.1 Föreningen existerar i syfte att främja intresset och kunnandet inom
flipperspel.
§ 2.2 Föreningen har till uppgift att erbjuda studenter en bra miljö att utveckla och
utbyta sin kunskap inom flipperspel.

§ 3. Medlemskap
§ 3.1 Föreningen är öppen för
• Medlemmar i Chalmers Studentkår
• Övriga flipperintresserade
§ 3.2 Medlem betalar medlemsavgift.
§ 3.3 En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. För
att avstängning skall vara giltigt ska det bifallas med minst två tredjedelars
majoritet. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen
så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.
Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§ 4. Ekonomi
§
§
§
§

4.1
4.2
4.3
4.4

En medlemsavgift tas ut för varje verksamhetsår.
Storleken på medlemsavgiften bestäms på årsmötet.
Ekonomin redovisas på årsmötet av föreningens kassör.
Revisorerna skall skriva revisionsberättelse till ordinarie årsmöte
för granskning av styrelsen.

§ 5. Organisation
§ 5.1 Verksamhets- och räkenskapsår
§ 5.1.1 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 juli till 30
juni.
§ 5.2 Styrelse
§ 5.2.1 Föreningens styrelse består av:
• 1 Ordförande
• 1 Kassör
• 1 Sekreterare
• 2-4 Ledamöter
§ 5.2.2 Styrelsen leder föreningens verksamhet och förvaltar dess tillgångar.
§ 5.2.3 Det åligger ordföranden att leda styrelsens verksamhet. Det åligger
kassören att sköta föreningens ekonomi.
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§ 5.2.4 Styrelsebeslut skall tas av hela styrelsen med enkel majoritet utom frågan
om avstängning enligt § 3.3
§ 5.2.5 Styrelsen är beslutsmässig om kallelse utgått till samtliga ledamöter och
hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.
§ 5.2.6 Ordföranden skall ansvara för att verksamhetsberättelse skrivs under
verksamhetsåret och att denna kommer nästa verksamhetsårs styrelse till
handa.
§ 5.3 Årsmöte
§ 5.3.1 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena leds
föreningen av styrelsen.
§ 5.3.2 Ett ordinarie årsmöte ska hållas inför början av verksamhetsåret.
§ 5.3.3 På det ordinarie årsmötet skall följande punkter behandlas:
• Frågan om mötet är stadgeenligt kallat
• Informera om vad de innebär att vara funktionär
• Val av funktionärer
1. Ordförande
2. Sekreterare
3. 2 Justeringsmän tillika rösträknare
• Meddelanden
• Fastställande av medlemsavgift
• Verksamhetsberättelse
• Revisionsberättelse
• Styrelsens ansvarsfrihet
• Motionsbehandling
• Val av ordförande
• Val av kassör
• Val av sekreterare
• Val av styrelseledamöter
• Val av revisorer
• Val av valberedning
• Övriga frågor
§ 5.3.4 Årsmötet är beslutsmässigt endast om skriftlig kallelse, antingen via skrivet
brev eller e-post, utgår senast tio arbetsdagar före mötet.
§ 5.3.5 Kallelsen till årsmötet ska skickas till alla medlemmar samt anslås så att alla
kan ta del av kallelsen.
§ 5.3.6 Alla medlemmar är röstberättigade vid årsmötet.
§ 5.3.7 Vid lika röstetal gäller som årsmötets beslut det förslag som biträdes av
mötesordförande utom vid personval då lotten avgör.
§ 5.3.8 Alla beslut fattas med acklamation eller genom enkel majoritet utom frågan
om upplösning enligt § 6 samt frågan om stadgeändring enligt § 5.6.
§ 5.3.9 Vid årsmötet har ordförande, styrelse, revisorer och medlemmar rätt att
närvara, yttra sig samt lägga förslag.
§ 5.3.10 Omröstning skall ske öppet, om ej sluten votering begärs. Det
krävs endast en röst för att begärande av sluten votering skall bifallas.
§ 5.3.11 Medlem som önskar ta upp motion på föredragningslistan skall
anmäla detta skriftligen till styrelsen senast fem arbetsdagar före
årsmöte. Detta skall styrelsen anslå och skicka ut till alla medlemmar senast
två arbetsdagar före årsmöte.
§ 5.4 Extra årsmöte
§ 5.4.1 Extra årsmöte sammankallas om styrelsen, revisorerna eller minst en
fjärdedel alternativt 20 av medlemmarna skriftligen begär det.

Göteborg, 2009-08-28, sida 3 av 3
§ 5.4.2

Extra årsmöte är ekvivalent med ordinarie årsmöte med undantaget att
endast följande punkter obligatoriskt måste tas upp:
•
•
•

§ 5.4.3

Frågan om mötet är stadgeenligt kallat
Informera om vad de innebär att vara funktionär
Val av funktionärer
1. Ordförande
2. Sekreterare
3. 2 Justeringsmän tillika rösträknare
• Motionsbehandling
• Övriga frågor
Motioner skall alltid behandlas.

§ 5.5 Föreningens firma
§ 5.5.1 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om
särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens
firma.
§ 5.6 Stadgeändring
§ 5.6.1 Dessa stadgar kan ändras endast vid årsmöte.
§ 5.6.2 I kallelsen måste det stå att stadgeändring kommer att behandlas.
§ 5.6.3 För att ändra i stadgarna krävs att minst två tredjedelar av de avgivna
rösterna bifaller ändringen.
§ 5.6.4 För ändring av stadgan om Ändamål (föreningens syfte) § 2, Stadgeändring
§ 5.6 och Upplösning § 6 krävs att beslutet tas på två på varandra följande
årsmöten med minst 60dagars mellanrum.
§ 5.6.5 För att ändra stadgan krävs dessutom att Chalmers Studentkårs styrelse
godkänner stadgeändringen om föreningens intention fortfarande är att
inneha kårföreningsstatus.
Om intentionen är att säga upp kårföreningsstatus måste Chalmers
Studentkårs styrelse omgående meddelas detta.
§ 5.7 Tolkning
§ 5.7.1 Föreningen lyder under Chalmers Studentkårs stadga.
§ 5.7.2 Chalmers Studentkårs stadga äger företräde vid tolkningstvist.

§ 6 Upplösning
§
§
§
§

6.1
6.2
6.3
6.4

Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut på årsmöte.
Beslut om upplösande skall fattas med minst två tredjedelars majoritet.
Förslag om upplösande skall finnas upptaget på kallelsen till årsmötet.
Vid föreningens upplösning överlämnas eventuella tillgångar till av årsmötet
beslutat ändamål.

