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Avsägelser
Rasmus Kjellén har hört av sig till mig den 31 mars och anhållit om att bli entledigad från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i valberedningen.
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Gamla stadgar

Nytt förslag

Stadgar för TLTH:s Pyrotekniska förening

Stadgar för TLTH:s Pyrotekniska förening

Ändamål

Ändamål

§1 Föreningen har som ändamål att
främja medlemmarnas kunskap om
och intresse för fyrverkerier och verka
för ett ökat säkert och ansvarsfullt
användande av sådana sammanhang
där dessa är lämpliga
Hemort
§2 Föreningen har sin hemort i Lund
Medlemskap
§3 Medlem äger intagas i föreningen
efter ansökan, som skall vara åtföljd av
inträdesavgift om sådan avgift
fastställts av årsmötet
Som medlem äger upptas personer
som är medlemmar i TLTH
Även annan person som kan antas
främja föreningens verksamhet får
efter beslut av Styrelsen upptas som
medlem
Ansökan om medlemskap får avslås
endast om det kan antagas att
vederbörande kommer att motarbeta
föreningens intressen
Beslut varigenom ansökan om
medlemskap avslås skall fattas av
styrelsen
Genom beslut av årsmötet får person
på förslag av styrelsen kallas till
hedersmedlem i föreningen

§1 Föreningen har som ändamål att
främja medlemmarnas kunskap om
och intresse för fyrverkerier och verka
för ett ökat säkert och ansvarsfullt
användande av sådana i sammanhang
där dessa är lämpliga.
Hemort
§2 Föreningen har sin hemort i Lund
Medlemskap
§3 Nytt medlemskap i föreningen sker
enligt följande process:
*Rekryteringsprocess startas genom
utlysning av sådan. De sökande
intervjuas samt erbjuds att delta på en
skjutning, om inga hinder föreligger.
*Styrelsen upptar Aspiranter bland de
sökande med avseende på lämplighet
gentemot föreningens syfte och
verksamhet. Aspiranter utbildas och
utvärderas löpande.
*Styrelsen beslutar när aspningstiden
är över och avgör då vilka Aspiranter
som upptas som medlemmar i
föreningen, utifrån de sökandes
lämplighet gentemot föreningens
verksamhet och syfte.
För att inträda som medlem måste
medlemsavgift betalas.
Som medlem äger upptas personer
som är medlemmar i TLTH.
Även annan person som kan antas
främja föreningens verksamhet får
efter beslut av Styrelsen upptas som
medlem. Styrelsen har dock ansvar att
se till att minst 2/3 av föreningen är
medlemmar i TLTH.
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§4 Medlem som vill utträda ur
föreningen, skall skriftligen anmäla
detta till Styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som ännu efter halv termin ej
erlagt medlemsavgift för innevarande
termin får anses ha begärt sitt utträde
ur föreningen.
§5 Föreningsmedlem får inte uteslutas
ur föreningen av annan anledning än
att medlemmen har försummat att
betala stadgade avgifter till föreningen,
motarbetat föreningens verksamhet
eller ändamål eller uppenbarligen
skadat föreningens intressen. Beslut
om uteslutningen fattas av Styrelsen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras
förrän medlemmen fått tillfälle att yttra
sig inom viss av Styrelsen angiven tid
(minst 14dagar). Under denna tid får
medlemmen dock avstängas från
föreningens verksamhet, lokaler och
eller utrustning om Styrelsen så finner
lämpligt.
I beslut om uteslutning skall skälen
härför redovisas. Sådant beslut skall
skriftligen tillställas den uteslutne.
Medlem
§6 Medlem…
… har rätt att delta i möten och andra
sammankomster som anordnas för
medlemmarna.
… har rätt till fortlöpande information
om föreningens angelägenheter.
… skall följa föreningens stadgar samt
beslut som i vederbörlig ordning har
fattats av organ inom föreningen.
… har inte rätt till del av föreningens
behållning eller egendom vid
upplösning av föreningen.
§7 Medlem skall betala den
terminsavgift som bestäms av årsmötet
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§4 Medlem som vill utträda ur
föreningen, skall skriftligen anmäla
detta till Styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som ännu vid årsskiftet ej
erlagt medlemsavgift för innevarande
läsår får anses ha begärt sitt utträde ur
föreningen.
§5 Föreningsmedlem får inte uteslutas
ur föreningen av annan anledning än
att medlemmen har motarbetat
föreningens verksamhet eller ändamål
eller uppenbarligen skadat föreningens
intressen. Beslut om uteslutningen
fattas av Styrelsen.
Även vid ändring i studieförhållande
kan lämpligheten i ett medlemskap
prövas av styrelsen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras
förrän medlemmen fått tillfälle att yttra
sig inom av Styrelsen angiven tid
(minst 14 dagar). Under denna tid får
medlemmen dock avstängas från
föreningens verksamhet, lokaler och
eller utrustning om Styrelsen så finner
lämpligt. I beslut om uteslutning skall
skälen redovisas skriftligt till den
uteslutne.
§6 Medlem…
… har rätt att delta i möten och andra
sammankomster som anordnas för
medlemmarna.
… har rätt till fortlöpande information
om föreningens angelägenheter.
… skall följa föreningens stadgar samt
beslut som fattats av föreningen eller
dess beslutande delar.
… har inte rätt till del av föreningens
behållning eller egendom vid
upplösning av föreningen.
§7 Medlem skall betala den
medlemsavgift som bestäms av
årsmötet.
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Hedersmedlem är befriad från avgifter
Medlemskort får inte utlånas eller
överlåtas

Fyrverkerier

Fyrverkerier

§8 Avfyrning av fyrverkerier får
endast utföras av person som är härför
kvalificerad enligt gällande
”Reglemente för fyrverkerier”

§8 Avfyrning av fyrverkerier får
endast utföras av person som är härför
kvalificerad enligt gällande
”Reglemente för fyrverkerier”.

§9 ”Reglemente för fyrverkerier”
fastställs på årsmötet

§9 ”Reglemente för fyrverkerier”
fastställs på årsmötet.

Styrelsen

Styrelsen

§10 Föreningens angelägenheter
handhas av Styrelsen. Den skall, inom
ramen för dessa stadgar, verka för
föreningens framåtskridande samt
tillvarata medlemmarnas intressen.
Det ålägger styrelsen särkilt att:
Tillse att föreningens bindande
regler iaktas;
Verkställa av årsmöte fattade
beslut;
Planera, leda och fördela
arbetet inom föreningen;
Ansvara för och förvalta
föreningens medel och
förbereda årsmötet.
§11 Styrelsen består av ordförande,
vice ordförande, kassör, sekreterare
och en ledamot.

§10 Föreningens angelägenheter
handhas av Styrelsen. Den skall, inom
ramen för dessa stadgar, verka för
föreningens framåtskridande samt
tillvarata medlemmarnas intressen.
Det ålägger styrelsen särkilt att:
Tillse att föreningens bindande
regler iakttas;
Verkställa av årsmöte fattade
beslut;
Planera, leda och fördela
arbetet inom föreningen;
Ansvara för och förvalta
föreningens medel och
förbereda årsmötet.
§11 Styrelsen består av ordförande,
vice ordförande, kassör, sekreterare
och minst en ledamot.
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§12 Styrelseledamöter väljs av
årsmötet för tid som sägs i §15 bland
föreningens röstberättigade
medlemmar.

§12 Styrelseledamöter väljs av
årsmötet för tid som sägs i §15 bland
föreningens röstberättigade
medlemmar.

Avgår vald styrelseledamot före
mandattidens utgång skall extrainsatt
årsmöte utlysas för nyval av
styrelseledamöter

Avgår vald styrelseledamot före
mandattidens utgång skall extrainsatt
årsmöte utlysas för nyval av
styrelseledamöter.

§13 Föreningens firma tecknas av
Styrelsen. Föreningens firma i post och
bank tecknas av ordförande och kassör
var för sig.

§13 Föreningens firma tecknas av
Styrelsen. Föreningens firma i post och
bank tecknas av ordförande och kassör
var för sig.

§14 Styrelsen sammanträder när
Ordförande eller minst halva antalet
styrelseledamöter så bestämmer

§14 Styrelsen sammanträder när
Ordförande eller minst halva antalet
styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga
ledamöter kallats till sammanträdet
och minst hälften av de ordinarie är
närvarande.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga
ledamöter kallats till sammanträdet
och minst hälften av de ordinarie är
närvarande.

Vid sammanträdet skall protokoll
föras. Avvikande mening skall
antecknas i protokollet. Även
frånvarande styrelseledamöter är
solidariskt ansvarig för fattade beslut,
såvida han ej anmäler avvikande
mening senast vid nästföljande
sammanträde.

Vid sammanträdet skall protokoll
föras. Avvikande mening skall
antecknas i protokollet. Även
frånvarande styrelseledamöter är
solidariskt ansvariga för fattade beslut,
såvida de ej anmäler avvikande
mening senast vid nästföljande
sammanträde.

Verksamhets- och räkenskapsår
§15 Verksamhetsåret, räkenskapsåret
och Styrelsens arbetsår omfattar tiden
från årsmötet till och med årsmötet
följande år.
Revision
§16 Styrelsen skall tillställa revisorn
föreningens räkenskaper, årsmötesoch styrelseprotokoll, medlemsartiklar
och övriga handlingar, som revisorn
önskar ta del av, närhelst denne begär,
samt när det gäller revision av
förvaltningen för det senaste

Verksamhets- och räkenskapsår
§15 Verksamhetsåret och Styrelsens
arbetsår omfattar tiden från årsmötet
till och med årsmötet följande år.
Räkenskapsåret omfattar kalenderåret.
Revision
§16 Styrelsen ansvarar för att
tillhandahålla revisorn föreningens
räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll, medlemsartiklar och
övriga handlingar som revisorn önskar
ta del av. Detta närhelst denne begär,
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samt när det gäller revision av
förvaltningen för det senaste
räkenskapsåret, senast 14 dagar före
årsmötet.
Avgår ledamot i styrelsen före
verksamhetens slut, skall revisorn
granska vederbörandes förvaltning
samt därefter avgiva särskild
revisionsberättelse.

Ordinarie möten
§17 Föreningen håller årsmöte under
vårterminen.
Styrelsen bestämmer tid och plats för
mötet.
Kallelse och dagordning anslås per
mail senast 14 dagar respektive 7
dagar före mötet.
Styrelsen skall hålla samtliga för mötet
erforderliga handlingar tillgängliga för
medlemmar senast 7 dagar före mötet.
I dessa handlingar skall ingå:
Verksamhetsberättelse samt
resultat och balansräkningar
med tillhörande
revisionsberättelse för det
gångna verksamhetsåret.
§18 Medlem som i föreskriven ordning
betalt sina avgifter till föreningen samt
hedersmedlem har rösträtt på möte.
Denna är personlig och får ej överlåtas
på någon annan.

Ordinarie möten
§17 Föreningen håller årsmöte under
kalenderårets första kvartal.
Styrelsen bestämmer tid och plats för
mötet.
Kallelse anslås på lämpligt sätt för att
nå alla medlemmar samt aspiranter
senast 4 veckor före mötet.
Styrelsen skall hålla samtliga för mötet
erforderliga handlingar tillgängliga för
alla medlemmar och aspiranter senast
7 dagar före mötet. I dessa handlingar
skall ingå:
Föredragningslista,
verksamhetsberättelse samt
resultat och balansräkningar
med tillhörande
revisionsberättelse för det
gångna verksamhetsåret.
Motioner till årsmötet skall inkomma
senast 10 dagar innan årsmötet för att
behandlas.
Fråga av ekonomisk natur får inte
avgöras om den ej finns med på
föredragningslistan för mötet.
§18 Medlem som i föreskriven ordning
betalt sina avgifter till föreningen har
förslags- och rösträtt på möte. Denna
är personlig och får ej överlåtas på
någon annan.
Aspirant har närvaro- och yttranderätt
på mötet.
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§19 Vid årsmöte förekommer följande
ärenden:
1. Upprop och fastställande av
röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på
rätt sätt
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av Ordförande jämte
sekreterare för mötet
5. Val av 2 justeringsmän tillika
rösträknare, samt jämte
Ordförande skall justera
mötesprotokollet
6. Styrelsens
verksamhetsberättelse samt
resultat- och balansräkningar
för det senaste
verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse för
senaste verksamhetsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen för senaste
verksamhetsåret
9. Val av föreningsfunktionärer
för en tid av ett verksamhetsår.
Till varje post skall det finnas
en arbetsbeskrivning som
tydligt visar vilka
ansvarsområden varje
funktionär har.
Arbetsbeskrivningen är ett
separat dokument som
fastställs i samband med valet
av funktionärer. Dessa är:
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Pjäsansvarig
Materialansvarig
Sjukvårdsansvarig
PR-ansvarig
IT-ansvarig
Revisor
Revisorsuppleant
Övrig funktionär som det finns
behov av
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§19 Vid årsmöte förekommer följande
ärenden:
1. Fastställande av antalet närvarande
medlemmar samt röstlängd för
mötet
2. Ställningstagande till om årsmötet
kallats enligt stadgarna
3. Ställningstagande till om årsmötet
är beslutsmässigt
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande samt sekreterare
för mötet
6. Val av 2 justerare tillika
rösträknare
7. Fastställande av Styrelsens
verksamhetsberättelse samt
resultat- och balansräkningar för
det senaste verksamhetsåret
8. Föredragning av revisorernas
berättelse för senaste
verksamhetsåret
9. Beslut om ansvarsfrihet för
styrelsen för senaste
verksamhetsåret
10. Val av antal ledamöter i styrelsen
11. Val av föreningsstyrelse för
kommande verksamhetsår.
a. Ordförande
b. Vice Ordförande
c. Sekreterare
d. Kassör
e. Ledamöter
12. Val av övriga
föreningsfunktionärer
Revisor
Revisorsuppleant
Valberedning
Materialansvarig
IT-ansvarig
Sexmästare
Mappa
Rekryteringsansvarig
Övrig funktionär som det finns
behov av
13. Fastställande av ”Reglemente för
fyrverkerier”
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en revisor jämte suppleant. I
detta val får inte Styrelsens
ledamöter delta.
Tre ledamöter i
valberedningen, av vilka en
skall vara sammankallande
10. Fastställande av ”Reglemente
för fyrverkerier”
11. Behandling av inkomna
förslag som väckts av
Styrelsen eller inlämnats till
Styrelsen av röstberättigad
medlem senast 10 dagar före
mötet
12. Övriga frågor
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14. Behandling av inkomna propositioner
och motioner
15. Övriga frågor

Fråga av ekonomisk natur får inte
avgöras om den ej finns med på
dagordningen för mötet.
Extra årsmöte
Extra möte
§20 Styrelsen får kalla föreningens
medlemmar till extra möte, om sådant
möte behövs. Vidare är Styrelsen
skyldig att kalla till extra årsmöte, när
revisorerna med angivande av skäl
skriftligen så kräver, eller när det för
angivet ändamål begärs av minst en
tiondel av föreningens röstberättigade
medlemmar.
Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar
kalla till mötet, får den som krävt
mötet kalla till detta
Kallelse jämte dagordning för extra
möte anslås senast 7 dagar före mötet
per mail
Vid extra möte får endast i
dagordningen upptaget ärende avgöras
§21 Om rösträtt på extra möte gäller
vad som sägs i §8

§20 Styrelsen får kalla föreningens
medlemmar till extra årsmöte, om
sådant möte behövs. Vidare är
Styrelsen skyldig att kalla till extra
årsmöte, när revisorerna med
angivande av skäl skriftligen så kräver,
eller när det för angivet ändamål
begärs av minst en tiondel av
föreningens röstberättigade
medlemmar.
Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar
kalla till mötet, får den som krävt
mötet kalla till detta.
Kallelse jämte föredragningslista för
extra årsmöte anslås senast 14 dagar
före mötet på lämpligt sätt för att nå
alla medlemmar samt aspiranter.
Vid extra årsmöte får endast i
föredragningaslistan upptaget ärende
avgöras
§21 Om rösträtt på extra årsmöte gäller
vad som sägs i §18
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Beslut, omröstning
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Beslut, omröstning

§22 Ordinarie och extra möte är
beslutsmässigt om antalet närvarande
medlemmar överstiger 10 eller utgår
minst hälften av antalet medlemmar.

§22 Ordinarie och extra möte är
beslutsmässigt om antalet närvarande
medlemmar överstiger 10 eller utgår
minst hälften av antalet medlemmar.

Beslut fattas med acklamation eller
efter omröstning (votering) om sådan
begärs. Med undantag för de i §23 och
§24 nämnda fallen avgörs vid
omröstning alla frågor med enkel
majoritet.

Beslut fattas med acklamation eller
efter omröstning (votering) om sådan
begärs. Med undantag för de i §23 och
§24 nämnda fallen avgörs vid
omröstning alla frågor med enkel
majoritet.

Omröstning sker öppet, dock skall val
ske med slutna sedlar, om
röstberättigad medlem så begär

Omröstning sker öppet, dock skall val
ske med slutna sedlar, om
röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller
vid lika röstetal det förslag som biträds
av Ordförande vid mötet, om
Ordförande är röstberättigad. Är
Ordförande inte röstberättigad avgör
lotten.
Vid val skall i händelse av lika röstetal
lotten avgöra.
Stadgeändring
§23 Endast på årsmötet kan stadgan
ändras. Sådan stadgeändring måste
även bifallas av ett inom två månader
anordnat extra möte. Bifall till
stadgeändring kräver att minst 2/3 av
de avgivna rösterna biträder beslutet.
Dessutom måste TLTH:s Fullmäktige
godkänna dessa stadgeändringar får att
de skall träda ikraft.
Föreningens upplösande
§24 Endast årsmötet får upplösa
föreningen. I sådant fall krävs minst
2/3 av antalet avgivna röster biträder
beslutet.

I händelse av lika röstetal avgör lotten.

Stadgeändring
§23 Endast på årsmötet kan stadgan
ändras. Sådan stadgeändring måste
även bifallas av ett inom två månader
anordnat extra möte. Bifall till
stadgeändring kräver att minst 2/3 av
de avgivna rösterna biträder beslutet.
Dessutom måste TLTH:s Fullmäktige
godkänna dessa stadgeändringar får att
de skall träda ikraft.
Föreningens upplösande
§24 Endast två på varann följande
årsmöten får upplösa föreningen. I
sådant fall krävs att minst 2/3 av
antalet avgivna röster biträder beslutet.
Det måste framgå tydligt i kallelsen att
ett sådant beslut skall behandlas på
mötet.
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§25 Om föreningen upplöses skall
föreningens tillgångar under en tid av
10 år förvaltas av Teknologkåren vid
Lunds Tekniska Högskola (TLTH).
Om föreningen inte återuppstått under
denna tid så tillfaller tillgångarna
TLTH att fritt disponera.

Reviderad 2012-02-18 av Oskar
Jönsson
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§25 Om föreningen upplöses skall
föreningens tillgångar under en tid av
10 år förvaltas av Teknologkåren vid
Lunds Tekniska Högskola (TLTH).
Om föreningen inte återuppstått under
denna tid så tillfaller tillgångarna
TLTH att fritt disponera.

Reviderad 2014-01-01 av
Lovisa Bengtsson och Oskar Jönsson

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående:
Medlemsavgift för internationella studenter

Kårhuset Lund, 5 mars 2014
Rickard Möller, VKOi

Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola
Inkom 20 / 2  14
FM

2

bil.
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Motion angående: Medlemsavgift för
internationella studenter
Bakgrund
Kåren har under en längre tid haft svårt att få internationella studenter att bli medlemmar i
kåren. Detta försvårar det internationella arbetet som kåren bedriver och vi går miste om det
engagemang och erfarenheter som de internationella studenterna kan bidra med.
Vi har extra svårt att få med just mastersstudenter, som kommer att vara här under 2 år, och
det är de som kan bidra till att utvärdera mastersprogram, vilket i dagsläget är ett
problemområde. Det är viktigt att det görs från kåren då det inte finns något annat utrymme
för studenter att påverka mastersutbildningarna.
De internationella studenterna är här under kortare tid än våra programstudenter och får
betala samma medlemsavgift, och de internationella studenterna är oftast i en ekonomisk
utsatt situation när det kommer hit. Detta i samband med att det kan vara svårt att förstå vad
de kan få ut av medlemskapet leder till att få väljer att gå med. Detta är synd då vi vill att alla
vara del av kåren.
Uppskattningsvis har vi cirka 300 internationella studenter som är medlemmar, med tanke på
att det kommer ca 800 per år så är detta ingen bra siffra, och antalet mastersstudenter av
dessa är endast en bråkdel

Förslag
Vi hoppas genom att ge rabatterade priser till alla internationella studenter, samt att VKOi
informerar om vad man kan få ut av kåren till de internationella studenterna, uppnå ett högre
anslutningsantal. Då kommer fler att ta del av kårens verksamhet, samt bidra med sitt
engagemang och sina erfarenheter. Detta kommer att bidra till en mer utvecklande miljö på
kåren.
Jag yrkar därför på
att

Att fullmäktige beslutar att sätta medlemsavgiften för internationella studenter till
100kr.

I tjänsten,

RICKARD MÖLLER,
Vice Kårordförande med ansvar för Internationella frågor
Motion angående:
Medlemsavgift för internationella studenter
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