Stadgar SPEX
Senast reviderade vid årsmötet 2016-03-08.
§1 Förening och säte
Föreningens namn är SPEX och föreningen är fackligt, religiöst och partipolitiskt obunden.
SPEX är en ideell förening som har sitt säte i Karlstad.
§2 Syfte
Föreningen skall i demokratisk anda främja medlemmarnas intresse.
Föreningen har till syfte att:
● Bevaka frågor som rör utbildningen inom socionom- och psykologprogrammet och
dess utveckling.
● Väcka intresse för och debatt kring frågor om socialt omsorgsarbete.
● Främja kontakter mellan medlemmar, näringsliv och institutioner.
● Främja gemenskap, samhörighet och samarbete mellan medlemmarna.
● Sprida information om socionom- och psykologprogrammet.

§3 Alkohol- och drogpolicy
a) Föreningens värdegrund
Föreningens verksamhet skall kännetecknas av öppenhet, närhet, respekt och omtanke.

Föreningen skall verka för att sexuella trakasserier och trakasserier på grund av
könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättningar och sexuell läggning inte förekommer. Detsamma gäller andra
former av kränkande behandling

b) Alkohol- och drogpolicy
SPEX skall verka för en sund alkoholkultur bland medlemmarna.
Alkoholfria alternativ skall alltid finnas på föreningens sittningar och andra
tillställningar ordnade av SPEX.

SPEX tar starkt avstånd från all sorts narkotika. I begreppet narkotika innefattas även
dopningspreparat.
Om någon person använder narkotika på ett av föreningens anordnade arrangemang,
sker en omedelbar uteslutning av personen ur föreningen, samt en polisanmälning.

§4 Verksamhets- och räkenskapsår
verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
§5 beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.
§6 Firmateckning
Ordförande och kassören tecknar föreningen var för sig.
§7 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 20 medlemmar ur antalet
röster. Förslag till ändring av stadgarna avges skriftligen av såväl medlem som styrelsen.
§8 upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med 30 av föreningens medlemmar.
Beslut om föreningens upplösning fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten.
I beslut om upplösningen av föreningen skall anges att föreningens tillgångar ska skänkas till
en av mötets utsedd ideell förening efter att föreningen har betalat eventuella skulder.

Föreningens medlemmar
§9 Medlemskap
Som fullvärdig medlem kan de som studerar Psykologprogrammet eller
Socionomprogrammet vid Karlstads universitet och godkänner föreningens stadgar samt
erlägger medlemsavgiften, antas.
Studenter som tar examen från Psykologprogrammet eller Socionomprogrammet är
medlemmar i SPEX och har erlagt medlemsavgift, erhåller livslångt medlemskap i SPEX.
Som medlem antas även alumner, studenter som tidigare studerat på sociala omsorgs- eller
socionomprogrammet. Vid erläggande av medlemsavgift erhåller alumner livslångt
medlemskap i SPEX.

Som medlem räknas också stödmedlem. Stödmedlem erlägger medlemsavgift som aktivt
studerande medlem och har tillgång till alla de aktiviteter inom föreningen som övriga
medlemmar åtnjuter.
§10 Utträde
En student som inte har betalat medlemsavgiften men ändå medverkar vid SPEX aktiviteter är
inte medlem i SPEX. För fortsatt deltagande vid SPEX aktiviteter där icke medlemmar ej är
inbjudna krävs det att medlemsavgift erläggs.
§11 Uteslutning med mera
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att
betala av föreningens beslutande avgifter, motarbetet föreningens verksamhet eller ändamål,
eller uppenbart skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått
tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I
beslutet ska skälen härför redovisas samt anges vad medlemmar ska iaktta för överklagande.
Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
§12 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem:
•

Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar

•

Har rätten att närvara och yttra sig på föreningens alla möten, samt rätt att rösta på
årsmöten och medlemsmöten.

•

Har rätt till information om föreningens angelägenheter, undantaget handlingar som
faller under sekretesslagen.

•

Ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas vid årsmötet.

•

Har inte rätt till del av föreningens behållning och egendom vid upplösning av
föreningen.

•

Ska betala medlemsavgiften, samt övriga avgifter som beslutat av föreningen.

§13 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek fastställs på årsmötet.
Medlemsavgiften ska vid ett tillfälle erläggas för hela studietiden

Styrelsen
§14 Sammansättning
Föreningens styrelse skall bestå av minst tre personer.
Styrelsen skall bestå minst av en ordförande, en sekreterare och en kassör. Eventuellt
ytterligare en eller flera ledamöter kan tillsättas, vilka och till antal måste fastställas på
årsmötet. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen är beslutför minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsen ska bestå av studenter registrerade på Psykolog- och Socionomprogrammet.
§15 styrelsens åliggande
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för
föreningens angelägenheter
Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata
medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
•

Tillse att föreningens gällande lagar och bindande regler iakttas

•

Verkställa av årsmötet fattande beslut

•

Planera, leda och fördela arbete inom föreningen

•

Ansvara för och förvalta föreningens medel

•

Tillställa revisorerna räkenskaper m.m.

•

Förbereda årsmötet

•

Kalla till medlemsmöte när behov uppstår

Styrelsen beslutar om sina egna möten.
Styrelsen fördelar arbetsuppgifter inom styrelsegruppen.
Styrelsen ansvarar för de val som skall förrättas på årsmötet.
Styrelsen kan delegera delar av sitt ansvar genom att tillsätta arbetsgrupper som lyder direkt
under styrelsen.
§16 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Rätt att begära utlysande av sammanträde
tillkommer då minst två styrelseledamöter eller revisorn så kräver.
Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas
med enkel majoritet i alla frågor. Vid lika röstantal gäller den mening ordförande biträder. Vid
personval skiljer lotten.

Revisor
§17 Revision
Revision förrättas av en revisor. Dessa får inte inom föreningen ha uppdrag som är
underkastat revision. Revisor väljs av årsmötet.
Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötets- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret, samt avge yttrande angående ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
revisionen avser.
Revisorn skall till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före årsmötet.

Årsmöte, extra årsmöte och medlemsmöte
§18 Tidpunkt kallelse
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Årsmöte skall hållas en gång om året under våren. Styrelsen beslutar om tid och plats.
För att vara behörigt måste kallelsen till årsmötet anslås föreningens offentliga
informationsplatser, senast 14 dagar i förväg.
Årsmötets dagordning skall presenteras på anslagstavla och hemsida senast en vecka innan
årsmötet.
§19 Förslag till ärenden att behandla av årsmötet
Medlem får avge förslag, så kallad motion, att behandlas av årsmötet. Styrelsen får avge
förslag, så kallad proposition, att behandla av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före årsmötet. Styrelsen
skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
§20 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Föreningens aktivt studerande medlemmar har rösträtt vid årsmötet med en röst per medlem.
Röstning får ske genom en skriftlig fullmakt ställd till annan medlem i föreningen. Varje
medlem får endast inneha en skriftlig fullmakt.
Alumner och stödmedlemmar har ej rösträtt men dock yttranderätt vid årsmötet.
Icke medlem får endast yttra sig på årsmötet på begäran av styrelsen.
§21 Röstningsförfarande
Öppen omröstning sker allmänt vid omröstning.
Öppen omröstning sker vid personval om det inte finns fler än en kandidat vid posten.
Beslut fattas enkel majoritet förutom vid ändring av stadgar samt upplösning av föreningen.
Lottdragning sker vid lika röstetal.
§22 beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med 20 röstande medlemmar inklusive styrelsen som närvarar vid
mötet.
§23 Valbarhet
Valbarhet till styrelsen är röstberättigad medlem av föreningen.
§24 ärenden vid årsmötet
På årsmötets dagordning skall minst följande punkter finnas med:
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare och två justerare)
§3 Har kallelsen gått ut i enighet med stadgar?
§4 Godkännande av dagordning
§5 Verksamhetsberättelse
§6 Revisorns berättelse
§7 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

§8 Godkännande av stadgar
§9 Fastställande av medlemsavgift
§10 Val av nya styrelsemedlemmar
§11 Val av revisor
§12 Eventuella till styrelsen inlämnade motioner och propositioner
§13 Övriga frågor
§14 Mötets avslutas

§25
Om styrelsen, revisorn eller minst 10 medlemmar kräver det, skall styrelsen kalla till extra
årsmöte.
På extra årsmöte kan bara det ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
Icke medlem får endast yttra sig på årsmötet på begäran av styrelsen.

