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Förslag till stadgar för Kårföreningen
"Iranian Students Association at Chalmers"

(I.S.A.C)

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är:
Iranian Students Association at Chalmers (I.S.A.C), härefter kallad
föreningen.

§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Göteborg.

§ 3 Föreningsform
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
Föreningen är en ideell förening, ansluten till Chalmers Studentkår och
förbinder sig därmed att följa de regler som Chalmers Studentkår sätter
upp för föreningar.

§ 4 Syfte och målsättning
Syftet med föreningen är att vara ett forum för svensk-Iranska studenter
och gäststudenter från Iran för utbyte av kunskap, erfarenheter, stöd och
nätverk. Syftet är också att skapa förutsättning för studentinflytande för
svensk-Iranska studenter och gäststudenter från Iran.

§ 5 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår löper från 1 februari till 31 januari.

§ 6 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla studenter och utexaminerade som är bosatta
i Sverige. Primärt har föreningen en fokus på iransk-svneska studenter vid
Chalmers. Medlem är den som årligen aktivt tagit ställning till medlemskap
i föreningen och stödjer föreningens syfte och målsättning.
Medlem har rätt till full insyn i verksamheten, närvarande-, yttrande- och
förslagsrätt på alla möten.

§ 7 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas på föreningens årsmöte.

§ 8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar,
medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.
De skall även tillse att bokslut upprättas, verksamhetsberättelse skrivs
samt att dessa lämnas till Chalmers Studentkårs revisorer på begäran.
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Vidare måste de även underrätta Chalmers Studentkårs styrelse när ny
styrelse väljs in samt när stadgar ändras.

Föreningens styrelse består av minst 5 och max 7 ledamöter varav en
ordförande, en vice ordförande, en kassör och en sekreterare som väljs av
årsmötet. Vid behov kan även extra ledamöter väljas.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på
årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

Alla frågor som behandlas av styrelsen avgörs med en enkel röstövervikt
(majoritetsbeslut) vid lika röstetal avgörs frågan via lottning. Nedlagda
röster räknas inte.

§ 9 Revisorer
Revisorer åligger att:

· under året kontinuerligt granska räkenskaper, förvaltning och
verksamhet.

· över sin granskning avge revisionsberättelse.

Valbar till revisor och personlig ersättare för revisor är myndig person
bosatt i Sverige och som ej är invald i styrelsen.

§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast i slutet av januari varje år. Styrelsen
beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens
medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Årsmötet är giltigt när
minst femtio procent av medlemmar plus en är närvarande.

Förslag på ärenden som ska behandlas på ordinarie årsmöte:
1)     mötets öppnande
2)     mötets behörighet
3)     val av mötets ordförande
4)     val av mötets sekreterare
5)     val av två personer att justera protokollet
6)     styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7)     ekonomisk berättelse för förra året
8)     revisorernas berättelse för förra året
9)     ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10)   årets verksamhetsplan
11)   årets budget och fastställande av medlemsavgift
12)   val av årets styrelse
13)   val av årets revisor
14)   val av årets valberedare
15)   övriga frågor
16)   mötets avslutande
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§ 11 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens
medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav
på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara
behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i
förväg.
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 12 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör eller vice ordförande,
två i förening.

§13 Rösträtt
Alla medlemmar som erlagt av årsmötet beslutade medlemsavgift har
rösträtt på föreningens årsmöte. Alla frågor som behandlas på årsmötet
avgörs med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgörs frågan via lottning.

§ 14 Uteslutning
Medlem som klart bryter mot föreningens stadgar eller målsättning, kan av
styrelsen uteslutas. Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid
årsmötet där den uteslutne har rösträtt.

§ 15 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte och extra årsmöte.
För att ändringen ska vara giltig måste ändringen antas med 2/3 av antalet
röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i
kallelsen till mötet.

§ 16 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens
tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta
ska ske beslutas på det sista årsmötet. Upplösningen ska antas enhälligt
av årsmötet.
Vid upplösningen skall representanter för Chalmers Studentkårs styrelse
kontaktas.
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