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Stadgar för K-sektionen vid Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår
Antagna av Stormötet den xx månad 200x
Senast reviderade av Stormötet den 14 maj 2018
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Kapitel 1 - Allmänna stadgar
§ 1 Studentföreningen Kemisektionen, i dessa stadgar kallad K-sektionen, är en
sammanslutning av studerande vid Civilingenjörsprogrammet i Kemiteknik vid
Uppsala Universitet. Studerande vid Civilingenjörsprogrammet i Kemiteknik vid
Uppsala Universitet kallas i dessa stadgar för studenterna.
Föreningen har sitt säte i Uppsala.
§ 2 K-sektionen har som syfte att:
•

ta tillvara, främja och bevaka studenternas intressen vad gäller
studie- och utbildningsfrågor.

•

skapa sammanhållning bland studenterna.

•

vid sidan av studierna tillgodose studenterna ett brett och varierande
utbud av aktiviteter.

•

i enlighet med Uppsala teknolog- och naturvetarkår representera
studenterna i Uppsala teknolog- och naturvetarkår och dess
organisation.

•

verka för en aktiv informationsspridning till potentiella studenter.

•

verka för en god kontakt med näringslivet.

§ 3 K-sektionen bör även verka för att:
•

skapa och bibehålla goda kontakter med sektioner och föreningar
inom Uppsala teknolog- och naturvetarkår.

•

skapa och bibehålla samarbeten med andra studentföreningar vid
lärosäten som utbildar civilingenjörer i kemiteknik.

§ 4 K-sektionens verksamhets- och räkenskapsår utvärderas på halvårsbasis, där
första halvåret anses gå från 1:a januari till 30:e juni och andra halvåret från 1:a juli
till 31:a december.
§ 5 K-sektionens firma tecknas av ordförande, vice ordförande och kassör,
gemensamt eller var för sig.
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§ 6 Ordinarie mandatperiod för person vald av K-sektionens stormöte skall inledas
antingen 1 januari eller 1 juli och sluta antingen 31 december eller 30 juni.
Mandatperioden skall vara antingen på helår eller på halvår och inledas vid det
första halvårsskiftet efter ordinarie val till posten.
§ 7 Envar som är studerande på kemiteknikprogrammet är valbar till samtliga
förtroendeuppdrag, förutom till Uppsala teknolog- och naturvetarkårs fullmäktige
där även medlemskap i Uppsala teknolog- och naturvetarkår krävs.
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Kapitel 2 - Medlemskap
§ 1 Berättigade att vinna medlemskap i föreningen är envar som uppfyller kapitel 1
§ 1 samt betalt fastställd medlemsavgift.
§ 2 Styrelsen har rätten att utesluta student ur föreningen. Beslutet måste tas med
2/3 majoritet. Berörd student ska ha tillfälle att yttra sig då uteslutning diskuteras.
§ 3 Uteslutning får endast ske om student öppet motarbetat föreningen eller om
förutsättningarna för medlemskap enligt kapitel 2 §1 ej längre föreligger.
§ 4 Student som uteslutits återfår medlemskap om styrelsen godkänner en
medlemsansökan.
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Kapitel 3 - Stormöte
§ 1 Stormötet är föreningens högsta beslutande organ.
§ 2 Ordinarie stormöte skall hållas två gånger per verksamhetsår, varav ett i slutet
av hösten kallat ”Höstmötet” och ett i slutet av vårterminen kallat ”Vårmötet”.
§ 3 Kallelse till stormötet, med tid och plats samt förslag till föredragningslista,
skall ske av föreningens ordförande minst två veckor i förväg.
§ 4 Motionsrätt har varje student. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en
vecka innan stormötet.
§ 5 Närvarande studenter på kemiteknikprogrammet har yttrande-, förslags- och
rösträtt vid stormötet.
§ 6 Närvarande som ej är student på kemiteknikprogrammet har yttranderätt vid
stormötet.
§ 7 Beslut fattas med acklamation eller, om så begärs, med sluten votering. Beslut
tas med enkel majoritet, när inget annat anges.
§ 8 Vid lika antal röster sker ytterligare en votering mellan dessa alternativ. Sedan
avgör lotten.
§ 9 Vid omröstning om styrelsens ansvarsfrihet äga ej de aktuella
styrelsemedlemmarna rösträtt. Beslut om ansvarsfrihet måste fattas med 2/3
majoritet.
§ 10 Det åligger föreningens ordförande att sammankalla ett extra stormöte om
styrelsen eller minst tio av studenterna så kräver.
§ 11 Stormötet är beslutsmässigt om utlysning skett enligt kapitel 3 §3 och om
minst 20 medlemmar är närvarande.
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§ 12 På stormöte skall alltid behandlas:
•

stormötets behöriga utlysande.

•

föregående stormötes protokoll.

•

eventuella propositioner från styrelsen.

•

eventuella motioner från studenter.

•

val av:

- fyra personer till K-sektionens valberedning, varav 1
-

sammankallande. Valberedningens uppdrag föreskrivs i
Arbetsordning K-sektionens valberedning.
vice klubbmästare för kommande halvår tillika klubbmästare för
halvåret därpå.
vice företagskontakt för kommande halvår tillika företagskontakt för
halvåret därpå.

§ 13 Vårmötet skall alltid behandla:
•

föregående styrelses verksamhets- och förvaltningsberättelse.

•

revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.

•

föregående styrelses ansvarsfrihet.

•

verksamhetsplan för gällande verksamhetsår.

•

val av styrelseledamöter:

- Studierådsordförande
- Studiesocialt ansvarig
- PR- och webbansvarig
- Idrottsansvarig
•
•

val av tre studentrepresentanter, utöver studierådsordförande, till
programråd.
val av studentrepresentant till institutionsstyrelsen för Kemi Ångström.

•

val av studentrepresentant till institutionsstyrelsen för Kemi BMC.
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§ 14 Höstmötet skall alltid behandla:

• fastställande av årsavgift.
• val av ordförande för K-sektionen.
• val av styrelseledamöter:
- Kassör
- Vice ordförande tillika externkommunikatör
- Sekreterare
•

val av internrevisor.

•

val av två ordinarie ledamöter till Uppsala teknolog- och naturvetarkårs
fullmäktige, varav minst en styrelsemedlem, och två suppleanter.

§ 15 Stormötet skall protokollföras och protokollet skall justeras av sektionens
Ordförande samt av två därtill utsedda justerare, senast tre veckor efter mötet.
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Kapitel 4 - Styrelsen
§ 1 Styrelsen är föreningens verkställande organ.
§ 2 Styrelsen består av tio ledamöter, varav en är föreningens ordförande och
resterande nio väljs av stormötet till sina specifika poster vice ordförande, kassör,
sekreterare, studierådsordförande, klubbmästare, företagskontakt, studiesocialt
ansvarig, PR- och webbansvarig respektive idrottsansvarig.
§ 3 Det åligger styrelsen att:
•
•
•

verkställa stormötets beslut.
kontinuerligt informera studenterna på kemiteknikprogrammet om löpande
verksamheten.
att reglera sin egen och utskottens verksamhet genom arbetsordningar.

§ 4 Samma person får ej inneha en och samma styrelsepost i längre än två år.
§ 5 Styrelsen sammanträder på kallelse av styrelsens ordförande. Ordförande måste
kalla till styrelsemöte om minst hälften av ledamöterna, eller revisor, så önskar.
§ 6 Styrelsen är behörig kallad om kallelse utgått till samtliga styrelsemedlemmar
senast fem dagar före mötesdagen, eller om samtliga ledamöter godkänt en kortare
kallelsetid.
§ 7 Styrelsen är beslutsmässig vid möte behörigt utlyst enlig kapitel 4 § 5 samt om
fler än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande; vid Klubbmästarens
respektive Företagskontaktens frånvaro är Vice klubbmästare respektive Vice
företagskontakt berättigad att rösta i dennes ställe.
§ 8 Röstning sker via acklamation, eller om så begärs med sluten votering. Vid lika
resultat äger ordförande utslagsröst. Om ordförande väljer att inte använda sin
utslagsröst avgör lotten. Beslut tas med enkel majoritet när inget annat anges.
§ 9 Styrelsens möten skall protokollföras. Protokollet skall justeras av ordförande,
sekreterare samt därtill utsedd justerare.
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§ 10 Styrelsen kan tillsätta en ersättare för en styrelsemedlem som avgår under
mandatperioden. Ersättaren innehar posten till nästföljande stormöte, då ett val eller
fyllnadsval för posten görs av stormötet

Kapitel 5 - Revision
§ 1 Internrevisorns uppgift är att löpande granska styrelsens verksamhet och
räkenskaper.
§ 2 Internrevisorn har rätt att, och skall fortlöpande, ta del av räkenskaper, protokoll
och övriga handlingar för att fullgöra sitt uppdrag.
§ 3 Internrevisorns förvaltning och revisionsberättelse samt utlåtande om styrelsens
ansvarsfrihet beträffande styrelsens förvaltning under verksamhetsåret skall
överlämnas senast tre månader efter verksamhetsårets slut.
§ 4 Internrevisorn ska via sin granskning särskilt beakta att god revisionssed har
iakttagits.
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Kapitel 6 - Stadgeändring samt föreningens upplösning
§ 1 För stadgeändring krävs beslut av stormöte med minst 2/3 majoritet.
§ 2 För upplösning av föreningen samt ändring i kap 6 krävs beslut med 2/3
majoritet på två, på varandra följande stormöten.
§ 3 Stadgeändring träder i kraft omedelbart om inte annat anges.
§ 4 Vid beslut om upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar användas för
studiebefrämjande ändamål.

