Stadgar - UniLink ideell förening

Fastställda av stämman 6 april 2005
Reviderade av stämman 28 maj 2015

Föreningens ändamål
§1
UniLink är en förening med syfte att utveckla och förnya samverkan mellan högskolan
och omgivande samhälle.
Säte
§2

Föreningen har sitt säte i Borlänge kommun, Dalarna.

Medlemskap
§3
Medlem i föreningen kan vara universitet och högskola. Medlem kan också vara
juridiskt person med intresse av att främja UniLinks verksamhet. Styrelsen är suverän
att avgöra om medlemskap ska beviljas eller inte. Styrelsen har att inför
föreningsstämman avge rapport om beviljade medlemskap. Vid bedömning av om
medlemskap skall beviljas har styrelsen att beakta medlemmarnas förmåga och intresse
av att verka för föreningens ändamål som avses i §1.
§4

Medlemskap upphör när medlem skriftligen anmält utträde till styrelsen eller efter
uteslutning. Styrelsen avgör suveränt om och när uteslutning av medlem skall ske. Vid
fråga om uteslutning har styrelsen att särskilt beakta förhållanden som kan anses
innebära att medlem brutit mot föreningens stadgar eller brustit i sin lojalitet mot
och/eller motarbetat föreningens stadgar och av föreningsmöte eller styrelsen fattade
beslut och antagen inriktning och policy.

Föreningsstämma
§5
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemmarnas rätt att
besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämman. Varje medlem har
en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av stämmans ordförande.
§6

Ordinarie föreningsstämma skall äga rum senast den 1 juni efter utgången av varje
verksamhetsår. Kallelse med dagordning till ordinarie föreningsstämma skall skickas till
medlemmarna högst fyra veckor och minst två veckor före stämman. Medlem som vill
väcka fråga till stämman skall skriftligen anmäla detta senast sex veckor före stämman.

§7

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för stämman
5. Val av justerare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden har att justera
stämmoprotokollet
6. Styrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsår
7. Revisionsberättelsen
8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
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9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelse
11. Val av ordförande
12. Val av valberedning
13. Val av revisor
14. Redogörelse för antagna och uteslutna medlemmar under verksamhetsperioden
15. Fastställande av medlems- och service avgift
16. Fastställande av budget och verksamhetsplan
17. Av styrelsen till stämman väckta frågor
18. Av medlem till stämman väckta frågor
19. Övriga frågor
§8

Extra föreningsstämma skall äga rum när styrelsen efter beslut finner skäl därtill. Extra
stämma skall även hållas inom fyra veckor efter det att sådan begärts av revisor eller en
tiondel av medlemmarna. Kallelse med dagordning skall sändas till medlemmarna
senast en vecka före stämman. Vid extra stämma för endast i dagordningen upptaget
ärende avgöras.

Ändringar av stadgar
§9
Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av föreningsstämman. Beslutet är
giltigt om det biträds av minst 2/3 delar av de röstberättigade medlemmarna på
stämman.
Styrelse
§ 10

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med minst sex och högst nio
ledamöter jämte högst fyra suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Styrelsen väljs av föreningens stämma för en tid av två år. Styrelsen är beslutsför när
fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Som beslut gäller den mening för vilken
mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som
ordförande biträder. Uppdraget som ledamot upphör i förtid om ledamoten begär det.
För avgående ledamot utser föreningsstämman ny ledamot för återstoden av
mandattiden.

§ 11

Styrelsen ska sammanträda minst en gång per halvår samt därutöver när ordföranden
så bestämmer eller vilka två ordinarie ledamöter så begär. Vid styrelsens
sammanträden skall föras protokoll vilka justeras av en justerare jämte ordföranden.

§ 12

Styrelsen kan utse arbetsutskott. Ledamöterna i arbetsutskotten kan hämtas inom eller
utom styrelsen. Arbetsutskotten utser inom sig ordförande. Styrelsen kan också utse
och till sitt arbete knyta arbets- och referensgrupper. I dessa kan ingå företrädare för
medlemmar eller andra för frågan relevanta organisationer.

Förvaltning
§ 13

Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Styrelsen har att för varje verksamhetsår
upprätta årsredovisning bestående av resultat- och balansräkning samt en
förvaltningsberättelse bland annat med uppgift om hur föreningens ändamål
tillgodosetts under verksamhetsåret.
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§ 14

Föreningens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas
av en auktoriserad revisor. Revisionsföretag kan utses till revisor.

§ 15

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för varje verksamhetsår skall
senast den sista februari efterföljande år överlämnas till revisorerna för deras
granskning. Revisionsberättelse skall överlämnas till föreningen före föreningsstämma
på datum som överenskoms med föreningens ordförande.

§ 16

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen bemyndigar.

§ 17

För beslut om upplösning av föreningen gäller samma regler som för ändring av
stadgarna. Vid föreningens upplösning skall stämman besluta om fördelningen av
föreningens behållna tillgångar med beaktande av ändamålsbestämmelserna i § 1 och
med beaktande av avtal och överenskommelser med föreningens finansiärer.
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