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STADGAR FÖR 
FÖRENINGEN IDIOT 

§ 1. | NAMN 

Föreningens namn är IDIOT – Intresseföreningen för design, innovation och teknik. 

§ 2. | ÄNDAMÅL 

Föreningen har till ändamål: 

• att vara annorlunda och nytänkande. 

• att vara en studentförening öppen för alla. 

• att öka samvaron och kamratskapen mellan medlemmarna. 

• att ordna sittningar, fester och organisera utflykter, studiebesök och resor. 

• att profilera Innovations- och designingenjörsprogrammet samt skapa kontakter med personer 

och företag i för oss lämpliga branscher. 

• att ta hand om nya studenter på programmet efter bästa förmåga. 

• att bevaka och komma med konstruktiv kritik i frågor rörande programmet. 

§ 3 | ORGAN 

Föreningens organ är: 

1. Föreningsmöte 

2. Styrelse 

3. Utskott 

4. Revisor 

5. Valberedning (om antalet studerande medlemmar överstiger 30) 

§ 4 | MEDLEMMAR 

Till medlem kan antagas person med intresse för föreningens ändamål. Efter betald 

medlemsavgift blir den ansökande automatiskt medlem på livstid. 

§ 5 | STÖDMEDLEMMAR 

Stödmedlem blir den som önskar ge ekonomiskt stöd till föreningen. Eventuella rättigheter 

diskuteras av styrelsen från fall till fall. Stödmedlemmen har dock ingen rösträtt. 

§ 6 | ANSÖKAN 

Ansökan om medlemskap ställes till föreningens styrelse om snarast fattar beslut i frågan 
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och meddelar den sökande. Vid avslag ska motivering lämnas. 

§ 7 | UTTRÄDE 

Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur föreningen. 

§ 8 | UTESLUTNING 

Medlem som aktivt motarbetar föreningens syften, kan uteslutas av styrelsen. 

§ 9 | STYRELSE 

Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör, utbildningsansvarig, 

socialansvarig, webbansvarig, PR-ansvarig samt medlemsansvarig. Där rollen som 

medlemsansvarig faller under sekreteraren.  

§ 10 | UTSKOTT 

Utskotten består av utbildningsutskottet, socialutskottet och PR-utskottet. Varje utskott 

består av motsvarande styrelseledamot samt ett antal föreningsmedlemmar. Utskottens 

uppgift är att sträva efter att uppfylla verksamhetsplanen. 

§ 11 | SOCIALA AKTIVITETER 

För att få kalla sig fadder vid någon av föreningens aktiviteter (nollning och dylikt) krävs 

medlemskap i föreningen samt deltagande i Karlstads studentkårs fadderutbildning. En 

fadder förbinder sig också att känna till och följa föreningens alkoholpolicy. Social-ansvarig 

ansvarar för att detta efterlevs. 

§ 12 VERKSAMHETSÅR 

Föreningens verksamhetsår följer kalenderåret. 

§ 13 FÖRENINGSMÖTE 

Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på 

föreningsmöte som kan vara årsmöte eller extra föreningsmöte. Vid föreningsmöte har varje 

medlem en röst. Stödmedlemmar har dock ingen rösträtt, enligt § 5. 

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum om någon så 

begär. Beslut fattas, där dessa stadgar ej föreskriver annorlunda, med enkel röstövervikt. Vid 

lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder, utom vid val, då avgörandet sker 

genom lottning. 

Årsmöte hålls under december månad på plats och tid som styrelsen bestämmer. 
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Extra föreningsmöte kan hållas när styrelsen önskar eller då minst fem medlemmar 

begärt detta hos ordföranden. Skriftlig kallelse till föreningsmöte, med föredragningslista, 

skall anslås på föreningens anslagstavla i så god tid som möjligt. Dock senast en vecka före 

mötet. 

§ 14 | ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTET 

Vid årsmöte skall följande ärenden finnas på dagordningen: 

1. Val av ordförande för årsmötet 

2. Upprättandet av röstlängd 

3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare vid val 

4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

5. Behandling av styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 

6. Revisorns berättelse för samma tid 

7. Fråga om fastställande av resultat- och balansberäkningar samt disposition av 

tillgängliga vinstmedel 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

9. Beslut om medlemsavgift till föreningen för kommande verksamhetsår 

10. Val av styrelse 

11. Val av revisor 

12. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskilt 

ledamot hos styrelsen skriftligt begärt senast tre veckor före mötet. 

Ärende som ej tagits upp på föreningslistan tas ej upp för beslut. Ledamot i styrelsen får ej 

deltaga i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisor. 

§ 15 | EXTRA FÖRENINGSMÖTE 

Vid extra föreningsmöte får endast till beslut upptagas ärende som varit angivit i kallelsen 

till mötet. Som ordförande fungerar föreningens ordförande, i den mån inte mötet 

bestämmer annorlunda. Över extra föreningsmöte föres protokoll, som justeras av två vid 

mötet därtill valda justeringspersoner. 

§ 16 | STYRELSENS UPPDRAG 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter 

samt beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning icke regleras av dessa 

stadgar. 

Det åligger styrelsen: 
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  att verka för föreningens ändamål. 

  att verkställa av föreningsmöte fattade beslut. 

 att omhänderta föreningens ekonomi och bokföring. 

 att upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens 

årsmöte. 

 att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar. 

 att föreslå valberedning till föreningsmöte i god tid. 

 att arbeta utifrån verksamhetsplanen. 

 att vid avgång av styrelseledamot under verksamhetsåret fylla den vakanta platsen fram till 

årsmöte. 

§ 17 | STYRELSESAMMANTRÄDEN 

Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse eller när minst halva antalet 

styrelseledamöter så begär. Över sammanträdena skall protokoll föras, vilket justeras av 

ordförande och en därtill vald närvarande ledamot. Kallelse till styrelsesammanträde skall 

utsändas minst en vecka före sammanträdet. 

§ 18 | STYRELSEARVODE 

Styrelsearvode utgår ej. 

§ 19 | BESLUTSFÖRHET 

Styrelsen är beslutsför då ordförande samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

§ 20 | REVISION 

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en, på 

föreningsmöte utsedd, revisor. Förvaltningsberättelse och årsredovisning skall överlämnas 

till revisorn för granskning senast en vecka innan årsmötet. Revisorn ska senast i samband 

med årsmötet avge berättelse över sin granskning. 

§ 21 | VALBEREDNING 

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, en (1) person från varje årskurs samt en (1) 

ordförande. Dess uppgift är att föreslå omval eller nyval av ordförande, styrelseledamöter 

och revisor. Valberedningens förslag skall lämnas till styrelsen i så god tid att det kan 

bifogas kallelsen till föreningsmötet. 
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§ 22 | STADGEFÖRÄNDRING 

Ändring av dessa stadgar kan göras på föreningsmöte och kräver bifall från minst två 

tredjedelar av röstande medlemmar. 

§ 23 | UPPLÖSNING 

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, 

med minst två veckors mellanrum. Dessutom krävs bifall från minst två tredjedelar av 

röstande medlemmar. Vid det andra mötet skall även beslut fattas om disposition av 

föreningens egendom, vilken inte får fördelas bland medlemmarna. 

§ 24 | IKRAFTTRÄDANDE 

Dessa stadgar träder i kraft från och med 2007-12-10. 


