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1.  Om  föreningen  
1	  §	  Entreprenörskolans	  alumnförening,	  Uppsala	  (i	  dessa	  stadgar	  kallad	  föreningen)	  är	  en	  partipolitiskt	  
och	  religiöst	  obunden	  sammanslutning	  av	  nuvarande	  och	  före	  detta	  studenter	  vid	  Entreprenörskolan	  
vid	  Uppsala	  universitet.	  
	  	  	  	  	  Föreningen	  ska	  verka	  för	  goda	  relationer	  mellan	  föreningens	  medlemmar.	  Detta	  innebär	  bland	  
annat	  att	  förmedla	  kontakter	  mellan	  alumner	  och	  studenter	  till	  exempel	  genom	  arrangerandet	  av	  
sociala	  sammankomster.	  
	  	  	  	  	  Föreningen	  ska	  verka	  för	  ett	  gott	  samarbete	  mellan	  universitetet,	  näringsliv	  och	  föreningen	  inom	  
de	  områden	  som	  föreningens	  medlemmar	  är	  eller	  vill	  vara	  aktiva.	  

2	  §	  Föreningens	  namn	  är	  Entreprenörskolans	  alumnförening,	  Uppsala	  och	  föreningen	  har	  
organisationsnummer	  802420-‐3674.	  

3	  §	  Styrelsen	  har	  sitt	  säte	  i	  Uppsala.	  	  

4	  §	  Föreningens	  verksamhets-‐	  och	  räkenskapsår	  sträcker	  sig	  från	  1	  augusti	  till	  31	  juli.	  	  

2.  Medlemskap  i  föreningen  
5	  §	  Berättigad	  till	  medlemskap	  är	  den	  som	  studerar	  eller	  har	  studerat	  vid	  Entreprenörskolan	  vid	  
Uppsala	  universitet	  och	  erlagt	  fastslagen	  medlemsavgift.	  Sådan	  medlem	  kallas	  primärmedlem.	  

6	  §	  Medlemsavgiften	  bestäms	  av	  föreningsstämma.	  

7	  §	  Medlem	  som	  önskar	  utträda	  ur	  föreningen	  gör	  så	  genom	  att	  skriftligen	  anmäla	  detta	  till	  styrelsen.	  
Erlagd	  medlemsavgift	  återbetalas	  ej.	  

8	  §	  Föreningsstämman	  äger	  rätt	  att	  utesluta	  medlem	  som	  motarbetar	  föreningens	  ändamål	  eller	  
handlar	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  föreningens	  anseende	  skadas.	  För	  beslut	  om	  uteslutning	  krävs	  att	  två	  
tredjedelar	  av	  de	  närvarande,	  röstberättigade,	  medlemmarna	  röstar	  för	  en	  uteslutning.	  Beslut	  om	  
uteslutning	  ska	  ske	  genom	  sluten	  omröstning.	  

3.  Föreningens  styre  
9	  §	  Föreningsstämman	  är	  föreningens	  högsta	  beslutande	  organ.	  

10	  §	  Mellan	  föreningsstämman	  styrs	  föreningen	  av	  styrelsen.	  

11	  §	  Föreningens	  firma	  tecknas	  av	  styrelsen	  eller	  av	  den	  eller	  dem	  som	  styrelsen	  utser.	  

12	  §	  Föreningens	  styrelse	  utses	  av	  och	  svarar	  för	  föreningsstämman.	  

4.  Föreningsstämma  
13	  §	  Ordinarie	  föreningsstämma	  ska	  hållas	  i	  augusti	  eller	  september.	  

14	  §	  Styrelsen	  har	  rätt	  att	  kalla	  till	  extra	  föreningsstämma.	  Om	  begäran	  om	  extra	  föreningsstämma	  
lämnas	  in	  av	  minst	  tio	  medlemmar	  är	  styrelsen	  skyldig	  att	  kalla	  till	  extra	  föreningsstämma	  inom	  åtta	  
veckor	  från	  att	  begäran	  inlämnades	  till	  styrelsen.	  Kallelse	  till	  extra	  föreningsstämma	  sker	  på	  samma	  
sätt	  som	  till	  ordinarie	  föreningsstämma.	  

15	  §	  Kallelse	  till	  föreningsstämma	  skall	  utgå	  minst	  fyra	  och	  högst	  åtta	  veckor	  innan	  möte.	  Kallelse	  
skall	  finnas	  tillgänglig	  på	  föreningens	  hemsida	  samt	  skickas	  ut	  per	  e-‐post	  till	  samtliga	  medlemmar	  
som	  registrerat	  sin	  e-‐postadress	  hos	  föreningen.	  

16	  §	  Varje	  medlem	  har	  rätt	  att	  begära	  att	  få	  ett	  visst	  ärende	  behandlat	  vid	  föreningsstämman.	  Sådan	  
begäran	  skall	  inlämnas	  till	  styrelsen	  senast	  två	  veckor	  innan	  möte.	  	  
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17	  §	  För	  att	  föreningsstämma	  ska	  vara	  beslutsmässig	  krävs	  att	  minst	  hälften	  eller	  minst	  tio	  av	  
föreningens	  medlemmar	  är	  närvarande.	  Om	  föreningsstämma	  ej	  är	  beslutsmässig	  åligger	  det	  
styrelsen	  att	  kalla	  till	  ny	  stämma	  senast	  åtta	  veckor	  efter	  att	  den	  första	  stämman	  hållits.	  

18	  §	  På	  ordinarie	  föreningsstämma	  skall	  följande	  punkter	  avhandlas:	  

1. Val	  av	  ordförande	  för	  föreningsstämman	  
2. Val	  av	  sekreterare	  för	  föreningsstämman	  
3. Val	  av	  minst	  två	  justeringspersoner	  för	  föreningsstämman	  
4. Val	  av	  styrelse	  
5. Val	  av	  två̊	  revisorer	  för	  följande	  verksamhetsår	  
6. Val	  av	  minst	  två̊	  personer	  till	  valberedning	  för	  följande	  verksamhetsår	  
7. Styrelsen	  ska	  redovisa	  verksamhetsberättelse	  för	  föregående	  verksamhetsår	  
8. Bokslut	  för	  föregående	  verksamhetsår	  ska	  redovisas	  
9. Revisorerna	  skall	  framlägga	  revisionsberättelse	  för	  föregående	  verksamhetsår	  
10. Frågan	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  under	  föregående	  verksamhetsår	  behandlas	  
11. Ordförande	  skall	  översiktligt	  redovisa	  styrelsens	  planer	  
12. Fastställande	  av	  medlemsavgift	  

19	  §	  Varje	  medlem	  äger	  närvaro,	  yttrande-‐	  och	  rösträtt	  vid	  föreningsstämma.	  Varje	  medlem	  har	  en	  
röst.	  

20	  §	  Endast	  närvarande	  medlemmar	  har	  rösträtt	  vid	  föreningsstämma.	  Röstning	  via	  ombud	  är	  ej	  
tillåten.	  

21	  §	  Om	  ej	  annat	  är	  föreskrivet	  i	  dessa	  stadgar	  får	  röstning	  ske	  öppet.	  Om	  någon	  medlem	  begär	  
sluten	  votering	  får	  röstning	  endast	  genomföras	  med	  slutna	  röstsedlar.	  

22	  §	  Vid	  lika	  röstetal	  skall	  det	  öppnas	  för	  debatt	  på	  nytt	  innan	  ny	  omröstning	  genomförs.	  Om	  även	  en	  
andra	  omröstning	  ger	  lika	  röstetal	  äger	  föreningsstämmans	  ordförande	  utslagsröst.	  

23	  §	  Beslut	  vid	  föreningsstämma	  fattas	  med	  enkel	  majoritet	  om	  ej	  annat	  är	  särskilt	  föreskrivet	  i	  dessa	  
stadgar.	  

24	  §	  Den	  av	  föreningsstämma	  utsedda	  valberedningen	  sitter	  tills	  nästa	  valberedning	  utsetts.	  
Valberedningen	  ansvarar	  för	  att	  personer	  finns	  att	  välja	  för	  samtliga	  poster	  som	  ska	  tillsättas	  av	  
föreningsstämman.	  

25	  §	  De	  av	  föreningsstämman	  valda	  revisorerna	  ansvarar	  för	  att	  granska	  föreningens	  verksamhet,	  
ekonomiska	  förehavanden	  samt	  bokföring	  och	  bokslut.	  Revisorerna	  ska	  avlägga	  rapport	  om	  utfallet	  
av	  sin	  granskning	  vid	  ordinarie	  föreningsstämma.	  

5.  Föreningens  styrelse  
26	  §	  Alla	  medlemmar	  i	  föreningen	  är	  valbara	  till	  styrelsen.	  

27	  §	  Föreningens	  styrelse	  väljs	  på	  en	  mandatperiod	  om	  ett	  år.	  

28	  §	  Föreningens	  styrelse	  består	  av	  ordförande,	  vice	  ordförande	  tillika	  ekonomiskt	  ansvarig	  och	  
därutöver	  minst	  tre	  ledamöter.	  

29	  §	  Styrelsen	  konstituerar	  sig	  själv	  och	  fördelar	  styrelsens	  arbetsuppgifter	  inom	  sig	  och	  i	  enlighet	  
med	  styrelsens	  arbetsordning.	  

30	  §	  Föreningens	  ordförande	  har	  till	  uppgift	  att	  leda	  styrelsen	  arbete	  och	  innehar	  det	  övergripande	  
ansvaret	  för	  föreningens	  verksamhet.	  	  
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31	  §	  Föreningens	  vice	  ordförande	  tillika	  ekonomiskt	  ansvarig	  har	  till	  uppgift	  att	  bistå	  ordföranden	  i	  
dennes	  arbete.	  Om	  ordföranden	  inte	  kan	  fullgöra	  sin	  uppgift	  ska	  föreningens	  vice	  ordförande	  tillika	  
ekonomiskt	  ansvarig	  ta	  över	  ordförandes	  uppgifter.	  	  

6.  Styrelsemöten  
32	  §	  Varje	  medlem	  äger	  närvarorätt	  vid	  styrelsemöten.	  

33	  §	  Styrelsemöte	  hålls	  minst	  en	  gång	  per	  termin.	  

34	  §	  Kallelse	  till	  styrelsemöte	  sker	  av	  ordföranden	  minst	  sju	  dagar	  innan	  möte.	  

35	  §	  Styrelsemöte	  är	  beslutsmässigt	  om	  minst	  hälften	  av	  styrelsens	  ledamöter,	  inklusive	  ordförande	  
och/eller	  vice	  ordförande	  tillika	  ekonomiskt	  ansvarig	  är	  närvarande.	  

36	  §	  Beslut	  vid	  styrelsemöte	  fattas	  med	  enkel	  majoritet.	  Vid	  lika	  röstetal	  äger	  ordföranden	  
utslagsröst.	  

37	  §	  Röstning	  sker	  öppet	  om	  inte	  någon	  i	  styrelsen	  begär	  sluten	  votering.	  Om	  sluten	  votering	  begärts	  
får	  röstning	  endast	  ske	  med	  slutna	  röstsedlar.	  

38	  §	  Styrelsen	  ska	  arbeta	  i	  enlighet	  med	  styrelsens	  arbetsordning.	  Styrelsen	  äger	  själv	  rätt	  att	  besluta	  
om	  ändring	  av	  styrelsens	  arbetsordning.	  

7.  Den  årliga  sammankomsten  
39	  §	  Den	  årliga	  sammankomsten	  ska	  hållas	  i	  samband	  med	  ordinarie	  föreningsstämma	  och	  
arrangeras	  av	  föreningens	  styrelse.	  	  

40	  §	  Inbjudan	  till	  den	  årliga	  sammankomsten	  ska	  gå	  ut	  i	  samband	  med	  och	  på	  samma	  sätt	  som	  
kallelse	  till	  föreningsstämma.  

8.  Om  ändring  av  stadgarna  och  föreningens  upplösande  
41	  §	  Ändring	  av	  dessa	  stadgar	  kan	  endast	  ske	  genom	  två	  på	  varandra	  likalydande	  beslut	  av	  två	  
föreningsstämmor	  med	  minst	  en	  månads	  mellanrum.	  

42	  §	  Föreningen	  kan	  upplösas	  endast	  genom	  två	  likalydande	  beslut	  av	  två	  föreningsstämmor	  med	  
minst	  en	  månads	  mellanrum.	  
	  	  	  	  	  För	  att	  beslut	  om	  föreningens	  upplösande	  ska	  vara	  giltigt	  krävs	  att	  minst	  tre	  fjärdedelar	  av	  de	  
röstberättigade,	  närvarande,	  medlemmarna	  röstat	  för	  ett	  upplösande.	  
	  	  	  	  	  Beslut	  om	  föreningens	  upplösning	  ska	  ske	  med	  slutna	  röstsedlar.	  


