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Kapitel 1 - Ändamål
§1 Föreningen IT-Sektionen, härefter kallad sektionen, är en förening för studerande vid Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknologi vid Uppsala universitet.
§2 Sektionens syfte är att representera medlemmarna i studiebevakande frågor och
arbeta för en god studiesocial miljö. Sektionen ska främja gott kamratskap studenter emellan.
§3 Sällskapets devis är ”Primus Inter Pares”, främst bland likar.
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Kapitel 2 - Organisation
§1 Stormötet är sektionens högst beslutande organ.
§2 Stormötet utser sektionens styrelse. Styrelsen sköter sektionens fortlöpande verksamhet och förvaltar sektionenens medel.
§3 Styrelsen kan utse utskott som bereder en eller flera frågor. Sådant utskott äger
dock ej rätt att besluta i dessa frågor.
§4 Styrelsen utser representanter till UTN:s utskott. Dessa skall föra sektionens
talan i de frågor som tas upp samt hålla styrelsen uppdaterad på vad som
beslutas.
§5 Stormötet utser representanter till UTN:s fullmäktige. Dessa skall föra sektionenes talan i de frågor som tas upp samt hålla styrelsen uppdaterad på vad som
beslutas.
§6 Stormötet utser representanter till programråd varav en är studierådsordföranden.
§7 Särskild kommitté med befogenheter enligt kapitel 2, §3 kan utses av stormötet.
§8 Fyllnadsval till icke tillsatta poster enligt kapitel 2, §4 får ske av styrelsen.
§9 Verksamhetsår, räkenskapsår och medlemsår sammanfaller med kalenderår.
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Kapitel 3 - Medlemskap
§1 Berättigad att vinna medlemskap i sektionen är envar studerande vid IT-programmet
i Uppsala.
§2 Medlemskap i sektionen vinns genom ansökan om medlemskap och genom att
erlägga av stormötet fastställd årsavgift.
§3 Stormötet beslutar om storleken av årsavgift för nästkommande verksamhetsår.
§4 Stormötet äger rätt att besluta om extra ordinarie årsavgift för innevarande år.
Sådan avgift får tas ut om föreningens ekonomi oundgängligen kräver detta.
Extra årsavgift får inte beslutas för längre tid än ett år.
§5 Den som avslutat sina studier kan genom anmälan till styrelsen kvarstå i sektionen som alumn. Alumner äger ej rösträtt vid stormötet.
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§6 Styrelsen kan utesluta medlem enligt nedan. Uteslutningen får endast ske om:
• Medlem öppet motarbetat sektionen
• Förutsättningarna för medlemskap enligt kapitel 3, §1 ej längre föreligger
§7 Medlem som uteslutits återfår medlemskap om uteslutningsgrunden enligt kapitel 3, §6 ej längre föreligger samt att styrelsen beviljar återingträde.
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Kapitel 4 - Stormöten
§1 Stormöte skall hållas två gånger per år. En gång under maj månad samt en
gång under november eller december månad.
§2 Extrainsatt stormöte sammankallas då styrelsen eller en fjärdedel av medlemmarna kräver detta.
§3 Vid stormöte äger envar medlem närvaro, yttrande- och förslagsrätt. Varje vid
stormöte närvarande medlem utom alumner äger en röst. Röstning med fullmakt
är ej tillåten.
§4 Ett stormöte är är beslutsförigt när antalet röstberättigade uppgår till minst
21. Beslut vid stormöte fattas med enkel majoritet, utom i fråga där kvalificerad
majoritet krävs enligt denna stadga.
§5 Omröstning i sakfrågor sker öppet och i första hand genom acklamation. Yrkas votering sker detta med handuppräckning. Rösträkning skall genomföras då
detta särskilt yrkas. Personval förrättas med slutna sedlar, såvida det inte enbart finns en kandidat. Vid lika röstetal avgör en andra röstomgång och därefter
lotten. Vid val mellan flera kandidater än två ska den anses vald som fått flest
röster. Har flera kandidater erhållit samma röstetal ska förnyad omröstning ske
dem emellan, om så behövs. Leder ej heller denna omröstning till avgörande,
avgör lotten.
§6 Kallelse till stormöteskall utsändas till medlemmarna minst 20 dagar innan
mötet. Handlingar till stormöte skall skickas ut till medlemmarna minst en vecka
innan mötet.
§7 Vid december stormöte skall följande punkter förekomma:
• Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår
• Val av representanter till UTN:s fullmäktige
• Val av revisorer
• Fastställande av årsavgift
§8 Vid maj stormöte skall följand punkter förekomma:
• Val av studentrepresentanter till programrådet
• Val av valberedning
• Föredragning av revisionsberättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
§9 Vid stormötet skall protokoll föras som justeras av mötesordförande och justeringsmän.

§10 Stormötets protokoll skall finnas tillgängligt vid närmast följande sammankomst.
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Kapitel 5 - Styrelsen
§1 Styrelsen består av följande ledamöter: Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare, Kassör, Grafiskt ansvarig, Studierådsordförande, två Klubbmästare, Sportchef och Informationsansvarig.
§2 Styrelsens mandatperiod sammanfaller med verksamhetsåret undantaget den
klubbmästare som tillsätts under stormötet på vårterminen vars mandatperiod
löper från den 1 juli till den 30 juni nästkommande år.
§3 Val av ledamöter sker vid stormötet eller vid extra möte i enlighet med kapitel
4, §2.
§4 Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Endast styrelseledamöter är
röstberättigade och förfogar över en röst var. Vid lika röstetal äger ordförande
utslagsröst.
§5 Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av medlemmarna närvarar på mötet.
§6 Vid styrelsemöte skall protokoll föras. Vid så kallat arbetsmöte kan dock styrelsen besluta att avstå från protokollföring.
§7 Styrelsen äger rätt att företa adjungeringar.
§8 Ordföranden och kassören äger var för sig rätt att teckna sektionens firma.
Kassören äger dispositionsrätt över föreningens samtliga medel.
§9 Vid ett första styrelsesammanträde (konstituerande sammanträde) skall planering av sällskapets verksamhet för det kommande verksamhetsåret med tillhörande
budget påbörjas.

6

Kapitel 6 - Valberedningen
§1 Valberedningens uppgift är att nominera lämpliga kandidater till poster som
stormötet beslutar om.
§2 Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter varav en är sammankallande.
§3 Valberedningens mandatperiod löper från den 1 juli till och med den 30 juni
nästkommande år.
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Kapitel 7 - Revision
§1 Revisorerna skall:
• Granska styrelsens förvaltning
• Inventera föreningens tillgångar
• Till maj månads stormöte avgiva revisionsberättelse samt utlåtande om
ansvarsfrihet beträffande styrelsens förvaltning
§2 Revisorerna skall via sin granskning särskilt beakta att god revisionssed har
iakttagits.
§3 Revisorerna ska vara två till antalet samt två suppleanter.
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Kapitel 8 - Stadgar
§1 Vid tvist angående dessa stadgars tolkning gäller den mening som företräds av
stormötet. Fram till stormötet äger dock styrelsen tolkningsrätt.
§2 Beslut om stadgeändring fattas av stormötet. För att ändringsförslag skall bli
gällande krävs att minst två tredjedelar av rötberättigade biträder förslaget på
två efterföljande ordinarie stormöten.
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Kapitel 9 - Upplösning
§1 Förslag om sektionens upplösning kan enbart beslutas av stormötet.
§2 Sådant förslag får stadfästas endast om minst två tredjedelar av röstberättigande
biträder förslaget på två efterföljande ordinarie stormöten.
§3 Vid sektionens upplösning skall befintliga tillgångar tillfalla en av stormötet
beslutad välgörenhet.

