Stadgar för Matematiska Föreningen i Uppsala

§1

Förening och sätesort

Matematiska föreningen i Uppsala är en ideell förening med säte i Uppsala.

§2

Syfte

Föreningens finns för att främja intresset för matematisk utbildning och forskning.

§3

Obundenhet

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§4

Verksamhets– och räkenskapsår

Föreningens verksamhets– och räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§5

Medlemskap

Alla som håller med om föreningens syfte är välkomna som medlemmar. Medlemsavgift beslutas av
årsmöte. Om en medlem missköter sig eller skadar föreningen kan denna uteslutas. Uteslutning beslutas
av årsmöte.

§6

Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det ska hållas senast 31 maj. Kallelse ska finnas
tillgänglig så att alla medlemmar kan ta del av den minst 14 dagar innan årsmötet. Tidpunkt och plats
beslutas av styrelsen.
Varje medlem har en röst och man kan inte överlåta sin röst till någon annan. Vid omröstning vinner
det förslag som får flest röster, utom vid fråga om syfte (§2), stadgeändring (§10) eller upplösning (§11).
På årsmötet har alla medlemmar rätt att närvara, yttra sig och lägga förslag. Följande punkter ska
alltid tas upp.
• Fråga om kallelsen kom ut i tid
• Verksamhetsberättelse
• Revisionsberättelse
• Ekonomisk berättelse
• Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
• Val av ordförande
• Val av kassör
• Val av styrelseledamöter
• Val av revisorer
• Val av valberedning

• Motioner
• Övriga frågor
Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast 1 dag innan årsmötet.
Extra årsmöte sammankallas om styrelsen eller minst 1/4 av medlemmarna skriftligen begär det.
Samma regler som för ordinarie årsmöte gäller. Alla frågor som ska tas upp på mötet ska anges i kallelsen.

§7

Styrelsen

Styselsen ansvarar för löpande verksamhet och verkställer årsmötets beslut. Styrelsen väljs av årsmötet
och ska bestå av 1–7 ledamöter utöver ordföranden och kassören. Styrelsen fördelar själv ledamöternas
poster.
Styrelsen ska ha möte minst två gånger om året. Styrelsen får ta beslut om möteskallelse gått ut till
alla styrelseledamöter och minst hälften av ledamöterna är med på mötet.

§8

Föreningens firma

Ordförande och kassör har var för sig rätt att teckna föreningens firma.

§9

Revisor

Årsmötet väljer en revisor och en revisorssuppleant. Dessa får inte sitta i styrelsen.

§10

Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte eller extrainsatt årsmöte. Det måste anges i kallelsen att
stadgeändring ska tas upp. För att ändra i stadgarna krävs 2/3 majoritet. För att ändra §2, §10 eller §11
krävs beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§11

Upplösning

Upplösning av föreningen kan bara ske genom beslut med 2/3 majoritet på två på varandra följande
årsmöten. I kallelsen ska anges att fråga om upplösing av föreningen ska behandlas. Mötet beslutar om
vad som ska hända med föreningens tillgångar.

