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Stadgar för elektronikföreningen Admittansen
Antagna vid föreningens extra årsmöte 761018.

Reviderade vid föreningens extra årsmöte 880224. §4 ändrad.

Reviderade vid ordinarie årsmöte 910214. §2, 4, 5 & 9 ändrade.

Reviderade vid föreningens ordinarie årsmöte 950209. §3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 & 13 ändrade.

Reviderade vid föreningens extra årsmöte 070301. §2 ändrad.

§1 Föreningens ändamål

Admittansen har till ändamål att verka som forum för elektronikintresserade samt att skapa intresse
för elektronik.

§2 Medlemmar

Som ordinarie medlem kan varje studerande och/eller anställd vid LiTH och Linköpings Universitet
upptas, som som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen. Fortsatt medlemskap efter examination/
avslutad anställning är dock möjlig.

Ordinarie medlem skall erlägga av årsmötet fastlagd medlemsavgift.Som hedersmedlem kan 
årsmötet utse den person, som förtjänstfullt verkat för föreningen eller dess ändamål.

Uteslutning av medlem kan endast ske vid årsmöte eller extra årsmöte, och då med 2/3 majoritet.

En universitetsambassadör kan väljas av styrelsen. Denna person skall att verka för föreningens 
bästa under en längre tidsperiod. Denna person skall vara anställd vid Linköpings Universitet och 
ha ett genuint elektronikintresse.

§3 Verksamhetsåret

Verksamhetsåret omfattar perioden mellan två på varandra följande ordinarie årsmöten. Dock kan
ekonomiskt bokslut göras för annan period om samtliga transaktioner efter datum för bokslutet
redovisas för årsmötet och tas med som bilaga till årsmötesprotokollet. Ekonomiskt bokslut får
tidigast göras vid kalenderårets utgång.

§4. Styrelsen

Styrelsen består av

● Ordförande

● Vice ordförande

● Sekreterare

● Kassör

● Labbchef

● Övriga ledamöter

Antalet övriga ledamöter beslutas av årsmötet. Styrelsen är föreningens verkställande organ och är 
ansvarigt inför föreningens högsta beslutande organ, årsmötet. Styrelsen är beslutsmässig när minst 
2/3 av styrelsen är närvarande. Styrelsen skall inför årsmötet framlägga skriftlig 
verksamhetsberättelse samt budgetförslag för nästkommande verksamhetsår.
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§5 Valberedningen

Valberedningen skall till årsmötet föreslå personer till samtliga förtroendeposter, utom 
valberedning, för nästa verksamhetsår. Årsmötet utser en sammankallande för valberedningen.

§6 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas senast den 15 februari.

Skriftlig kallelse till årsmöte skall utsändas eller anslås på föreningens anslagstavla senast 10
läsdagar innan dess genomförande. I kallelsen skall föredragningslistan framgå. 

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer alla medlemmar. Rösträtt med en röst tillkommer 
varje ordinarie medlem. Röstning genom ombud är tillåten. På fullmakt skall anges i vilka punkter 
ombud äger rätt att nyttja rösträtten.

Följande frågor skall behandlas och protokollföras av årsmötet:

1. Fastställande av röstlängd

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

3. Val av minst två justerare tillika rösträknare

4. Fastställande av föredragningslistan

5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

6. Uppläsande av föregående årsmötesprotokoll

7. Godkännande av verksamhetsberättelse.

8. Godkännande av revisionsberättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse.

10. Val av ny styrelse.

11. Val av två revisorer och en suppleant.

12. Val av sammankallande för valberedning.

13. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår

14. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår

Beslut i fråga som upptagits på föredragningslista fattas med enkel majoritet. I ärenden upptagna
under övriga frågor fodras 3/4 majoritet.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom i personval då lotten skiljer.

Under övriga frågor får ekonomiska frågor ej behandlas.

§7 Extra årsmöte

Rätten att hos styrelsen begära extra årsmöte tillkommer:

1. Styrelseledamot

2. Revisor

3. Fem stycken medlemmar.

Extra årsmöte skall hållas inom 20 läsdagar efter att yrkande därpå inkommit till styrelsen. Kallelse
sker enligt §6. För extra årsmöte gäller samma föreskrifter som för årsmöte, i tillämpliga delar.
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§8 Firmateckning

Admittansens firma tecknas av kassören ensam eller ordförande och sekreterare tillsammans. Rätt 
att spärra konto tillkommer revisor.

§9 Medlems ansvar

Medlem ansvarar för den materiel han använder. Allt arbete sker på egen risk. Fel som uppkommer
eller upptäcks skall anmälas till styrelsen. 

Allt arbete sker på egen risk. 

Föreningens materiel för ej användas i kommersiellt syfte. Medlem är skyldig att följa av styrelsen 
uppsatta ordningsregler i labben. Ordningsreglerna skall hållas tillgängliga i anslutning till 
protokoll.

§10 Protokoll

Protokoll skall föras vid styrelse-, års- och extra årsmöte.

Protokoll skall upprättas över fattade beslut.

Protokoll skall justeras av vid mötet särskilt utsedda justeringspersoner. Vid årsmöte och extra
årsmöte skall antalet justeringspersoner vara två, vid styrelsemöte en.

Kopia av protokoll skall sättas in i därför avsedd pärm senast 10 läsdagar efter möte. Pärmen skall
hållas tillgänglig för alla medlemmar.

§11 Revision

All berörd ekonomisk verksamhet skall revideras vid ansvarig funktionärs avgång. Revisiorerna
åligger att inför årsmötet presentera skriftlig revisionsberättelse, undertecknad av dem bägge.

§12 Tolkning av stadgarna

Vid fråga om tolkning av stadgarna skall styrelsens mening gälla intill dess årsmötet avgjort frågan.
Alla tolkningsfrågor skall föreläggas årsmötet eller extra årsmötet.

Rätt att tolka stadgarna i ekonomiska frågor tillkommer endast årsmötet eller extra årsmötet.

§13 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring av dessa stadgar får fattas av två på varandra följande årsmöten eller extra

årsmöten, med minst en månads mellanrum.

Beslut om stadgeändring kräver minst 3/4 majoritet.

Dessa stadgar skall hållas tillgängliga för alla medlemmar i anslutning till protokoll.

§14 Föreningens upplösande

Föreningen kan upplösas enligt de regler som gäller för stadgeändring.

Beslut om upplösande av föreningen skall innehålla beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse,
samt beslut om hur föreningens tillgångar skall fördelas.
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