
STADGAR FÖR FÖRENINGEN YSTADSSTUDENTER 

(Förslag 25 maj 1963, antagna 30 maj 1964, ändrade 26 maj 2012, ändrade 28 maj 2016) 

§ 1. Föreningen Ystadsstudenter vill stärka banden mellan studenter av samtliga årgångar. 

§ 2. Ystadsstudenter och lärare, som tjänstgjort vid skolan, äger vara medlemmar i föreningen. 

§ 3. Medlem erlägger årsavgift, vars storlek fastställs av årsmötet. 

§ 4. Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse på minst 7 medlemmar med minst 1 supple-
ant, såvitt möjligt representerande olika årgångar. Rektor, eller motsvarande representant för lä-
rarkollegiet vid skolan, är adjungerad ledamot av styrelsen. Styrelsen sammanträder på kallelse 
av ordföranden och är beslutsför om minst 4 medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal har ord-
föranden utslagsröst. 

§ 5. Föreningens räkenskaper löper per kalenderår och sköts av medlem av styrelsen som kassör 
samt granskas av vald revisor före den 1 maj nästföljande år. 

§ 6. Föreningen håller sitt årsmöte sista lördagen i maj månad. Kallelse till årsmötet sker genom 
brev/e-post till kända/registrerade medlemmar samt via föreningens hemsida och sociala medier. 

§ 7. Vid årsmötet behandlas följande ärenden: 

1. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

2. Styrelsens och revisorernas berättelse 

3. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

4. Val av ordförande för följande kalenderår 

5. Val av styrelse för följande kalenderår. 

Styrelsens ledamöter väljs för två år i sänder 

Avgår styrelseledamot under sin tvåårsperiod sker fyllnadsval för resterande del av perioden, så 
att systemet bibehålls med växlande avgångar. 

Styrelsesuppleanter väljs för ett år i sänder. 

6. Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant. 

7. Val av minst 3 medlemmar att utgöra valberedning och val av sammankallande för valbe-
redningen. 

8. Fastställande av årsavgiftens storlek 

9. Övriga ärenden 

§ 8. Beslut om ändring av föreningens stadgar kan endast fattas vid årsmöte med tvåtredjedels 
majoritet. Beslut om föreningen upplösning måste fattas vid två på varandra följande årsmöten 
med tvåtredjedels majoritet. Förslag om stadgeändring och om föreningens upplösning skall vara 
behandlat av styrelsen och ha medtagits i kallelsen inför årsmötet. 

§ 9. Om föreningen upplöses skall överblivna medel utdelas såsom stipendier vid föreningens 
upplösning.


