Motion: Ändring av stadga
I nuläget har vi ingen av oss vald revisor. Det finns formuleringar i F-sektionens reglemente
om att de ska granska ekonomin. Men det har aldrig funnits intresse av det. Jag anser att
vi bör ha en egen revisor. Det bör också förtydligas vilket förhållande vi har med övriga
organisationer på Chalmers.
På grund av det förhållande vi har med Fysikteknologsektionen så är det direkt olämpligt
med formuleringar som innebär att Förmannen övertar Producentens roll då Producenten
är frånvarande. Detta innebär vid viss tolkning att Förmannen kan kalla till styretmöten
och även är firmatecknare då producenten är frånvarande. Detta är olämpligt då Fysikteknologsektionen kräver att styrelsen ska vara medlemmar i deras sektion. Förmannen behöver
nämligen inte vara medlem i Fysikteknologsektionen för att väljas.
Det underlättar kassörens arbete om vi kan betraktas som en allmännyttig ideell förening.
För detta behövs ett allmännyttigt syfte och att alla som vill kan bli medlemmar. Detta
förändrar inte föreningens faktiska verksamhet utan ändrar bara stadgan så den speglar den
faktiska verksamheten bättre.
Yrkande
Att anta nedanstående förslag som F-spexets nya uppdaterade stadga.

Motionär: Sven Eriksson
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2012-10-10 av Sven Eriksson

Kapitel 1. Allmänt
§ 1.1. Ändamål
§ 1.1.1 F-spexet, benämnd i denna stadga som spexet, är en ideell förening
vars syfte är att årligen verka för att sätta upp ett spex, och på så sätt
sprida spexkulturen i Göteborgsområdet, alltmedan spexets medlemmar
har roligt.

§ 1.2. Verksamhetsår
§ 1.2.1 Spexets verksamhetsår är ett kalenderår.

Kapitel 2. Medlemsförening
§ 2.0.1 Detta kapitel gäller endast om även Fysikteknologsektionen betraktar
spexet som en medlemsförening.

§ 2.1. Spexet är en medlemsförening i Fysikteknologsektionen
§ 2.1.1 Detta innebär att spexet följer bestämmelserna som finns i Fysikteknologsektionens stadga och reglemente gällande medlemsföreningar.

§ 2.2. Godkännande av stadga
§ 2.2.1 Motioner och propositioner om stadgeändringar skall lämnas
till Fysikteknologsektionens styrelse för kommentar snarast efter att de
inkommit till spexets styrelse.

Kapitel 3. Medlemmar
§ 3.1. Medlemsregistrering
§ 3.1.1 Varje person som delar spexets målsättning kan bli medlem i
föreningen.
§ 3.1.2 Intresse om medlemskap anmäls till spexets styrelse. Styrelsen
beslutar om medlemskap under pågående verksamhet. Under inval till
nästa verksamhetsår beslutar valberedningen om medlemskap.

§ 3.2. Rättigheter
§ 3.2.1 Varje medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på
spexmötet.
§ 3.2.2 Varje medlem är valbar till förtroendepost inom spexet, förutom
då kapitel 2 i denna stadga hindrar detta.
§ 3.2.3 Medlem äger rätt att ta del av spexets alla handlingar och protokoll.

§ 3.3. Skyldigheter
§ 3.3.1 Medlem i spexet har skyldighet att inte motverka spexets syfte.
§ 3.3.2 Medlem i spexet har skyldighet att göra det den själv ålägger
sig göra åt spexet.
§ 3.3.3 Medlem i spexet har skyldighet att betala den årsavgift som
fastslås på ordinarie spexmötet.

§ 3.4. Hedersmedlemmar
§ 3.4.1 Hedersmedlem har närvaro- och yttranderätt på spexmötet.
§ 3.4.2 Hedersmedlem har närvaro- och intaganderätt på spexets alla
arrangemenag på lika villkor som övriga medlemmar.
§ 3.4.3 Hedersmedlem väljs av spexmötet där frågan av inval som hedersmedlem behandlas som motion.

§ 3.5. Medlemsförteckning
§ 3.5.1 Styrelsen skall förfoga över en uppdaterad lista över spexets
medlemmar.

Kapitel 4. Organisation
§ 4.1. Ansvarsförhållanden
§ 4.1.1 Spexmötet är spexets högsta beslutande organ.
§ 4.1.2 Spexmötet har till sitt förfogande styrelsen och kollegiet.
§ 4.1.3 Övrig verksamhet lyder under styrelsen.

Kapitel 5. Spexmötet
§ 5.1. Sammanträden
§ 5.1.1 Spexmötet skall sammanträda minst en gång per kalenderår.
§ 5.1.2 Spexmötet sammanträder på kallelse av spexstyrelsen.
§ 5.1.3 Mellan 1:a september och 1:a december skall det ordinarie spexmötet
sammanträda.

§ 5.2. Utlysande
§ 5.2.1 Spexmötet utlyses av styrelsen då styrelseledamot eller minst
en tredjedel av spexets medlemmar kräver detta. Spexmöte kan även
utlysas med stöd av kapitel 2 i denna stadga.
§ 5.2.2 Ordinarie spexmöte skall utlysas minst två kalenderveckor i förväg
genom att preliminär föredragningslista och kallelse anslås korrekt, se
kapitel 9 i denna stadga. Slutlig föredragningslista skickas ut minst 3
kalenderdagar före mötet. Inkomna motioner, propositioner, samt valberedningens nomineringar skall också anslås 3 kalenderdagar före mötet.
§ 5.2.3 Extra spexmöte skall utlysas minst en kalendervecka i förväg
genom att slutlig föredragningslista och kallelse skickas ut per e-mail. För
mötet viktiga kungörelser skickas ut samtidigt. Alla motioner inkomna
sedan det senaste spexmötet skall behandlas på mötet.

§ 5.3. Åligganden
§ 5.3.1 Det åligger spexmötet att på dess ordinarie sammanträde välja
en styrelse för nästföljande år.

§ 5.3.2 Det åligger spexmötet att på dess ordinarie sammanträde välja
en revisor för nästföljande år.

§ 5.4. Beslutsförighet
§ 5.4.1 Spexmötet är beslutsmässigt om mötet är utlyst enligt stadgans
paragraf 5.2.2 eller 5.2.3.
§ 5.4.2 Om färre än en tredjedel av spexets för tillfället registrerade
medlemmar är närvarande kan beslut ske endast om ingen yrkar på bordläggning. Detsamma gäller beslut i frågor som ej varit anslagna enligt
stadgans paragraf 5.2.2 eller 5.2.3.

§ 5.5. Motioner
§ 5.5.1 Medlem som önskar ta upp frågor på föredragningslistan ska
anmäla detta till spexstyrelsen senast 1 kalenderdag innan den slutliga
föredragningslistan skall anslås. Motioner anslås senast i samband med
den slutliga föredragningslistan.

§ 5.6. Omröstning
§ 5.6.1 Omröstning sker först öppet. Om votering eller sluten omröstning
begärs av någon sker omröstningen slutet. Vid personval gäller istället
stadgans kapitel 7.
§ 5.6.2 Vid lika röstetal görs omröstningen om. Om det åter blir lika
röstetal avgör slumpen.
§ 5.6.3 Röstning med fullmakt får ej ske.

§ 5.7. Möteprotokoll
§ 5.7.1 Spexmötesprotokoll skall justeras av två justeringspersoner utvalda av spexmötet. Justerat protokoll skall anslås senast tre kalenderveckor
efter spexmötet.

Kapitel 6. Kollegiet
§ 6.1. Ändamål
§ 6.1.1 Kollegiet svarar för kontinuiteten i spexet genom att agera valberedning för styrelsen samt tillsätta övriga poster.

§ 6.2. Sammansättning
§ 6.2.1 Kollegiet består av gamla spexare.
§ 6.2.2 Kollegiets medlemmar väljs av spexmötet.

§ 6.3. Ansvar
§ 6.3.1 Kollegiet ansvarar för samtliga nomineringar till förtroendeposter
i spexet. Kollegiet bör också tillsätta tillräckligt många poster för att
spexet skall kunna sätta upp ett spex.

Kapitel 7. Personval
§ 7.1. Personval
§ 7.1.1 Personval skall ske med sluten votering. Finns ej fler personer på
förslag än vad som kan väljas, kan personval ske öppet.
§ 7.1.2 Om det, i en omröstning mellan flera kandidater, blir lika röstetal
mellan några av dem skall omröstningen göras om mellan enbart dessa
kandidater.

§ 7.2. Fri nominering
§ 7.2.1 Fri nominering är inte tillåten, alla förslag till förtroendeposter
skall vara valberedningen tillhanda senast 3 kalenderdagar före spexmötet.

§ 7.3. Fyllnadsval
§ 7.3.1 Vid fyllnadsval nominerar spexstyrelsen till vakant förtroendepost.
Spexmötet äger sedan rätt att tillsätta den person de finner mest lämplig.

Kapitel 8. Styrelse
§ 8.1. Befogenheter
§ 8.1.1 Styrelsen ansvarar för spexets verksamhet.
§ 8.1.2 Ordförande samt kassör tecknar spexets firma var för sig.

§ 8.2. Sammansättning
§ 8.2.1 Styrelsen består av ordförande (producent), kassör (vice ordförande)
samt noll till tre övriga ledamöter.

§ 8.3. Ansvar
§ 8.3.1 Styrelsen ansvarar inför spexmötet för spexets verksamhet och
ekonomi.
§ 8.3.2 Det åligger styrelsen att inom en månad efter det ordinarie
spexmötet fastställa en budget samt presentera denna för spexet.
§ 8.3.3 Styrelsen ansvarar gemensamt för att sköta spexets ekonomi samt
bokföring.

§ 8.4. Styrelsemöten
§ 8.4.1 Styrelsen sammanträder när det passar, på kallelse av ordföranden.
§ 8.4.2 Styrelsen är beslutsmässig om ordföranden eller kassören och
sammanlagt minst två ledamöter är närvarande.
§ 8.4.3 Protokoll bör föras då styrelsen har möte.

§ 8.5. Avsättande
§ 8.5.1 För att avsätta styrelsen krävs att ärendet anslås tillsammans
med den slutgiltiga föredragningslistan till ett spexmöte, samt att minst
fyra femtedelar av de närvarande vid spexmötet är ense.
§ 8.5.2 Om styrelsen avsätts skall en interimstyrelse väljas på samma
spexmöte. Det åläggs interimstyrelsen att kalla till nytt spexmöte där
ny ordinarie styrelse skall väljas. Detta spexmöte skall hållas inom tre
kalenderveckor.
§ 8.5.3 Interimstyrelsen övertar ordinarie styrelsens befogenheter och
skyldigheter tills en ny ordinarie styrelse är vald. Interimstyrelsen får
i övrigt endast handha löpande ärenden.

Kapitel 9. Övriga poster
§ 9.1. Förman
§ 9.1.1 Förmannen ansvarar för den inre kommunikationen mellan de
olika grupperna, samt leder spexets dagliga arbete.

§ 9.2. Spexgrupper
§ 9.2.1 Alla tillsatta poster som är inbördes lika utgör en spexgrupp och
bör välja en gruppledare.
§ 9.2.2 Gruppledarens uppgift är att sköta kommunikationen med övriga
grupper, förmannen och styrelsen.
§ 9.2.3 På kallelse av förman eller producent bör gruppledarna delta
i produktionsgruppsmöten. Produktionsgruppsmöten hålls då det anses
lämpligt.

Kapitel 10. Anslag av handlingar
§ 10.1. Meddelanden och beslut
§ 10.1.1 Meddelanden och beslut är behörigt anslagna om de meddelats
alla spexets medlemmar, förslagsvis per e-mail.
§ 10.1.2 Meddelanden och beslut bör även anslås på spexets hemsida.

Kapitel 11. Verksamhetsberättelse, revision
och ansvarsfrihet.
§ 11.1. Verksamhetsberättelse
§ 11.1.1 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår skall beredas
av berörd spexstyrelse och framföras på spexmötet.

§ 11.2. Revisor
§ 11.2.1 Spexets lekmanna revisor ska för det år revisorn valdes kontinurligt granska spexets ekonomi och verksamt. Revisorn ska även granska
den färdiga verksamhetsberättelsen samt den färdiga redovisningen av
ekonomin.

§ 11.3. Ansvarsfrihet
§ 11.3.1 Ansvarsfrihet är beviljad berörda personer då spexmötet är
beslutat om detta.

Kapitel 12. Spexets upplösning
§ 12.1. Spexets upplösning
§ 12.1.1 Spexmötet kan besluta om spexets upplösning.
§ 12.1.2 Spexet upplöses genom beslut på två vararandra följande spexmöten
då minst 4 femtedelar av spexets för tillfället registrerade medlemmar
måste vara om beslutet ense.

§ 12.2. Tillgångar
§ 12.2.1 Om spexet upplöses skall spexets samtliga tillgångar, som framgår
av upprättad balansräkning i och med upplösning, förvaltas av Fysikteknologsektionen tills dess att ett nytt spex bildats vid sektionen.

Kapitel 13. Tolkningstvister av stadgan
§ 13.0.1 Uppstår tolkningstvister om dessa stadgars tolkning skall frågan
hänskjutas till sektionens inspektor.

Kapitel 14. Ändringar av stadgan
§ 14.1. Originalstadgar
§ 14.1.1 Stadgans original handhas av fysikteknologsektionens inspektor. En vidimerad kopia av den senaste reviderade upplagan handhas av
fysikteknologsektionens ordförande.

§ 14.2. Stadgeändringar
§ 14.2.1 Ändringar eller tillägg till denna stadga kan endast göras av
spexmötet och om fyra femtedelar av de närvarande är om beslutet ense
och den föreslagna lydelsen varit anslagen tillsammans med kallelsen.
§ 14.2.2 Då ändringar eller tillägg i denna stadga görs skall det uppdateras på stadgans försättsblad vilket datum detta gjordes.

