Stadgar för XP-el
Luleå Tekniska Universitet
§1

Föreningen

Föreningens namn XP-el är en förkortning av Experimentverkstad El. XP-el är en ideell
förening under Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet och har sitt säte i Luleå.
§2

Ändamål

XP-els verksamhet ska ge medlemmar möjlighet att fortbilda sig inom elektronik. Detta
syfte uppnås genom att föreningen anordnar praktiska kurser i ämnet samt tillhandahåller
och underhåller en lokal med lämplig utrustning.
§3

Medlemskap

Medlem i XP-el är den student eller personal vid Luleå Tekniska Universitet som betalt
medlemsavgiften och följer föreningens stadgar och regler, Luleå Tekniska Universitets
regler samt svensk lag. Den som bryter mot något av detta eller på annat sätt anses
olämplig kan av ordförande eller annan styrelsemedlem på uppdrag av ordförande uteslutas
ur föreningen.
§4

Stödmedlemskap

Stödmedlem är den som betalt stödmedlemsavgiften. Stödmedlemmar har inte tillträde till
lokalen eller andra medlemsförmåner.
§5

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter fastställs av XP-els ordförande.
§6

Valberedning och val av ordförande

XP-els ordförande valbereds av sittande styrelse och väljs in på årsmötet. XP-els ordförande
för nästkommande mandatperiod väljs med enkel majoritet.
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§7

Valberedning av övrig styrelse

Förutom ordförande ska styrelsen ha ytterligare minst två (2) ledamöter, vilkas roller bestäms internt i styrelsen. Dessa ledamöter nomineras och väljs av medlemmar direkt på
årsmötet.
§8

Vakans

Om någon post blir vakant skall, om så möjligt, en tillförordnad till denna post väljas av
årsmötet.
§9

Ekonomiskt ansvar

XP-els ordförande är ekonomiskt ansvarig för föreningen samt firmatecknare. Ytterligare
en firmatecknare kan utses på medlemsmöte. Dessa firmatecknar var för sig.
§10

Granskning

XP-el granskas av extern revisor som ej är medlem i XP-el.
§11

Beslut

XP-els styrelse får fatta ekonomiska och organisatoriska beslut utan beslut från medlemsmöte. Styrelsen får inte agera mot gällande beslut från medlemsmöte. De beslut som
styrelsen fattar redovisas på nästkommande medlemsmöte.
§12

Mötesbehörighet

För att ett medlemsmöte ska vara behörigt krävs att minst 20 % eller minst 10 st av
medlemmarna är närvarande, inklusive styrelsen.
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§13

Årsmöte

XP-el ska hålla årsmöte innan läsperiod tre (3). Kallelse till årsmöte ska av styrelsen ske
minst 14 dagar innan årsmötets genomförande. Motioner måste vara styrelsen till handa
senast åtta (8) dagar innan årsmötet, och samtliga handlingar ska delges medlemmarna
sju (7) dagar innan årsmötet. Följande punkter ska behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
5. Mötets behörighet
6. Fastställande av dagordningen
7. Verksamhetsberättelse för föregående år
8. Revisionsberättelse för föregående år
9. Beslut om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
10. Val av ordförande
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av extern revisor
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande
§14

Medlemsmöte

Medlemsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner det nödvändigt, eller när minst 12 %
av medlemmarna kräver det genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska det
framgå vilket eller vilka ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. Endast
de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.
§15

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.
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§16

Ändring av stadgar samt upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgar ska ske på två (2) på varandra följande behöriga medlemsmöten med minst tio (10) dagars mellanrum med minst två tredjedels (2/3) majoritet. För
beslut om föreningens upplösning eller beslut om att bryta loss XP-el från Datasektionen
krävs även att ett av dessa möten är årsmöte.
Föreningens årsmöte beslutar om hur föreningens tillgångar ska disponeras. Vid upplösning
ska föreningens tillgångar förvaltas vilande i maximalt två (2) år för att starta en ny
förening med liknande ändamål, enligt §(2). Efter två (2) år ska samtlig utrustning doneras
till Institutionen för System- och rymdteknik, eller motsvarande, och likvida medel skänkas
till välgörande ändamål enligt Wikipedias definition ”Välgörenhet är privat allmännyttig
verksamhet som bedrivs för att hjälpa behövande personer . . . ”
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