Sveriges Akademiska Etologer – stadgar
Senast ändrad 2017‐11‐18

§1

Föreningens namn
Föreningens namn är Sveriges Akademiska Etologer.

§2

Ändamål
Föreningens ändamål är att göra vår yrkeskår synlig på arbetsmarknaden och för allmänheten.
Påvisa behovet av oss och lägga fokus på hur vår kompetens kan ytterligare driva frågan om
djurens välfärd framåt, i olika former. Långsiktigt vill vi att alla som har djur/djurintresse ska
veta vilka vi är, varför vi finns och vad vi gör.

§3

Säte
Styrelsen har sitt säte i Skara kommun, Västra Götalands län.

§4

Föreningens beslutande organ
Föreningens beslutande organ är föreningsstämma, extra föreningsstämma och styrelsen.

§5

Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.
Verksamhetsplan utarbetas varje kalenderår inför nästkommande år av styrelsen och antas på
föreningsstämman.
Verksamhetsberättelsen utarbetas av styrelsen och redovisas på föreningsstämman.

§6

Medlemskap
Berättigad till medlemskap är den som med utgång från föreningens ändamål:
 har minst en kandidatexamen i biologi eller motsvarande, inklusive/därutöver minst 30 hp
etologi varav högst 1/3 får utgöras av självständigt arbete och minst 15 hp ska vara på G2nivå eller motsvarande.
 är student (minst 50 % av heltidsstudier) med pågående studier som vid studiernas
slutförande kommer ha behörighet enligt ordinarie medlemskap. Ansöker om medlemskap
årligen.
 Vid studieuppehåll får studentmedlemmen kvarstå som medlem kalenderåret ut. När
medlemskap ska ansökas eller förlängas behöver studenten uppfylla kraven för
studentmedlem.
 Studentmedlemmar som innehar en styrelsepost och inte längre uppfyller föreningens
medlemskrav när det är dags att ansöka om nytt medlemskap får sitta kvar fram tills nästa
årsstämma.
 Vid föräldraledighet från studier får studentmedlemmen kvarstå som medlem hela
föräldraledigheten. Medlemskapet ansöks dock årligen som vanligt och avgiften är
densamma som vid studentmedlem.
Vidare gäller att medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättningar och
förbinder sig att följa föreningens stadgar. Ansökan om medlemskap göres skriftligen till
styrelsen.
Person som stödjer föreningens ändamål, men inte har den utbildning som specificeras i
föreningens stadgar kan gå med i föreningen som stödmedlem. Stödmedlemmar är dock inte
röstberättigade i föreningen och får inte sitta med i styrelsen. Även ansökan om
stödmedlemskap göres skriftligen till styrelsen, som behandlar ansökan på ordinarie
styrelsemöte.
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§7

Medlemsavgift
Medlem betalar den medlemsavgift som årligen fastställs av
föreningsstämman.
Inbetald medlemsavgift ger medlemskap fram till årsskiftet. Undantag gäller när man går med
efter 31 oktober, då medlemskapet även gäller nästkommande år.

§8

Utträde
Medlem som inte betalat medlemsavgift under januari månad får anses ha begärt utträde ur
föreningen och personen avförs ur medlemsförteckningen.
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§9

Uteslutning
Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att denne har försummat att betala av
föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller
uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen fått tillfälle att yttra sig.

§ 10

Föreningsstämma och extra föreningsstämma
Föreningsstämman, som är föreningens högsta organ, hålls årligen före april månads utgång.
Kallelse till stämma sker skriftligen via mejl eller post senast fyra veckor före ordinarie
föreningsstämma och senast två veckor före extra föreningsstämma.
Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före föreningsstämman.
Har förslag om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för
föreningen väckts skall det anges i kallelsen.
När kallelse gått ut skall styrelsens ekonomiska redogörelse för det gångna räkenskapsåret
överlämnas till föreningens revisor senast fyra veckor före föreningsstämman.

§ 11

Föreningsstämma
På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
• Mötets öppnande
• Val av ordförande för mötet
• Val av protokollförare
• Fastställande av röstlängd
• Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
• Fastställande av dagordning
• Fråga om kallelsen utlysts i stadgeenlig ordning
• Styrelsens verksamhetsberättelse
• Revisorernas berättelse
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
• Fastställande av medlemsavgift
• Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhetsåret
• Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
• Val av ordförande
• Val av styrelseledamöter och ersättare
• Val av revisor och revisorsersättare
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•
•
•

Val av valberedning.
Övriga ärenden
Avslutning

§ 12

Extra föreningsstämma
Extra stämma skall hållas när
- styrelsen anser att det behövs
- revisorerna begär det
- minst hälften av samtliga medlemmar begär det.

§ 13

Styrelse
Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen består av lägst 5 och högst 7 ordinarie
ledamöter samt högst 3 suppleanter.
Halva antalet ledamöter väljs årligen. Suppleanter väljs för tiden fram till nästkommande
ordinarie stämma.

§ 13b Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.
Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen
ska verkställa av föreningsstämmans fattade beslut, handha föreningens ekonomiska
angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till föreningsstämman för det
senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre
styrelseledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Styrelsebeslut
fattas med enkel majoritet (dvs. mer än hälften av de närvarande skall rösta för förslaget).
Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom
lottning.
§ 14

Revisorer
Föreningsstämman utser en (1) ordinarie revisor och en (1) suppleant. Revisorer väljs för
tiden fram till nästkommande ordinarie stämma. Alternativt beslutar föreningsstämman att
köpa in revision från en revisionskonsult.
Revisorerna ska senast två veckor före föreningsstämman avge sin revisionsberättelse till
styrelsen.

§ 15

Ekonomisk redogörelse
Styrelsen skall överlämna sin årsredovisning senast en månad före föreningsstämman till
revisorerna.

§ 16

Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen och dem som styrelsen därtill utser.

§ 17

Rösträtt
Varje medlem äger en röst. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud om den ej kan
närvara. Ombudet skall uppvisa skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten skall inkomma till
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styrelsen senast en (1) vecka innan mötet.
§ 17b Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid inval av poster i föreningen där sluten omröstning ska äga
rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel
majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid inval av poster i
föreningen sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken
denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på
mötet.
§ 18

Stadgeändring
Ändring av stadgarna kan endast ske genom beslut med enkel majoritet vid två (2) på
varandra följande stämmor av vilka den ena skall vara ordinarie föreningsstämma.
Stämmorna skall hållas med minst en månads mellanrum. På den första stämman kan
ändringar i förslaget ske, på den andra stämman kan förslaget endast godkännas eller
förkastas utan ytterligare ändringar. I kallelse till stämmorna anges att det är fråga om
stadgeändring.

§ 19

Upplösning
Beslut om föreningens upplösning skall fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande
stämmor av vilka den ena skall vara ordinarie föreningsstämma. Stämmorna skall hållas med
minst en månads mellanrum. I kallelse till stämmorna anges att det är fråga om upplösning av
föreningen. Vid upplösning av föreningen tillfaller föreningens tillgångar till en organisation
som stämman finner lämplig.
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