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Stadgar för den socialdemokratiska studentklubben Borås 

 

§1 Ändamål 

Klubbens syfte är att samla socialdemokrater 

verksamma inom högskola och annan 5 

vuxenutbildning i Borås. 

Klubben ska verka för en samhällsutveckling i 

feministisk socialistisk riktning utifrån grunddragen 

i princip- och handlingsprogram, samt Sveriges 

socialdemokratiska arbetarepartis program och 10 

allmänna grundsatser. 

Klubben verkar för att fler medlemmar ansluter 

sig till det socialdemokratiska studentförbundet och 

SSU.  

Klubben är en del av både det 15 

socialdemokratiska studentförbundet och SSU och 

bör därför upprätthålla ett nära samarbete med 

andra organisationsled inom de båda förbunden, 

liksom med närstående organisationer i 

arbetarrörelsen.  20 

§2 Medlemmens rättigheter och 

skyldigheter 

MOMENT 1 Inträde 

Medlemskap är möjligt för alla som förbinder 

sig att följa organisationens stadgar samt verka för 25 

dess ändamål. Inträde sker genom att 

medlemsavgift erläggs. Vidare regler kring inträde 

regleras i förbundens stadgar. 

MOMENT 2 Medlemskap 

Medlemskap sker genom erläggning av 30 

medlemsavgift till förbundet och är en 

grundförutsättning för persons tillträde till 

verksamheten.  

Medlem ska en gång om året erlägga en avgift 

som fastställs av klubbens årsmöte. Utöver den 35 

klubbavgiften fattar, SSU kommunen, SSU 

distriktet samt SSU-förbundet beslut om egna 

medlemsavgifter, vilka erläggs samtidigt. 

Medlemsavgift ska betalas vid inträde eller senast 

ett år efter det att medlemmen sist erlade 40 

medlemsavgift. Utöver medlemsavgiften kan 

klubben besluta om extra uttaxering. 

Medlem bör ansluta sig till Sveriges 

socialdemokratiska arbetareparti. 

Medlem bör som löntagare ansluta sig till 45 

facklig organisation. 

Medlem får icke tillhöra mot arbetarrörelsen 

stridande organisation. 

MOMENT 3 Huvudmedlemskap 

Medlem kan vara medlem i flera klubbar men 50 

ska i sådana fall välja en klubb där medlemmen har 

sitt huvudmedlemskap.  

Medlemmen ansvarar för att begäran om 

huvudmedlemskap meddelas förbundet. 

MOMENT 4 Utträde 55 

Utträde ur förbundet sker genom anmälan till 

förbundet eller klubben. Klubben ansvarar för att 

skyndsamt vidarebefordra anmälan om utträde till 

studentförbundet.   

MOMENT 5 Uteslutning ur organisationen 60 

Medlem som uppträder på ett sätt som står i 

strid med organisationens syfte, mål och stadgar, 

kan av förbundsstyrelsen uteslutas.   

Uteslutningsprocessen regleras vidare i 

förbundsstadgarna för både det socialdemokratiska 65 

studentförbundet och SSU. 
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§3 Att påverka  

MOMENT 1 

Varje medlem har rätt att påverka alla beslut 

inom organisationen. I vissa fall sker denna 70 

påverkan via ombud och representanter. 

Varje medlem har endast en röst vid såväl beslut, 

vid möten som vid val av personer.  

Det åligger alla styrelser att tillse att ingen 

medlem räknas flera gånger då ombud ska utses 75 

eller andra beslut fattas.  

Gäller frågan fördelning av ombud mellan 

klubbar kan medlem vid flera klubbmedlemskap 

endast vara ombudsgrundande, ställa upp till 

ombud och rösta i ombudsval i den klubb där 80 

medlemmen har sitt huvudmedlemskap.   

MOMENT 2 Möten 

Klubbmötet är mellan årsmötena klubbens 

högsta beslutande organ. Alla möten som är 

avsedda att fatta beslut ska syfta till att ge alla 85 

berörda medlemmar stor möjlighet att påverka. Det 

är styrelsens ansvar att mötesformerna motsvarar 

detta syfte. Mötet avgör på vilket sätt beslut ska 

fattas, med undantag för vad som stadgas i denna 

paragraf och reglerna om beslutsformer i §3 90 

moment 3. Om ett medlemsmöte är avsett att kunna 

vara beslutsfattande måste samtliga medlemmar 

meddelas om detta senast en vecka innan aktuellt 

möte. Möte som ej meddelats som beslutsfattande 

kan ej heller fatta för styrelsen eller klubben 95 

bindande beslut.  

Beslutande medlemsmöten ska hållas så ofta att 

medlemmarna har möjlighet att påverka klubbens 

verksamhet, dock minst fyra gånger per år. 

MOMENT 3 Beslut 100 

Beslut fattas med enkel majoritet, med undantag 

för de beslut som enligt stadgarna fattas på annat 

sätt. Vid lika röstetal sker avgörandet genom 

lottning. Undantaget är vid omröstningar i styrelser 

där avgörandet vid lika röstetal sker genom 105 

mötesordförandens utslagsröst. Alla personval ska 

ske genom sluten omröstning om någon 

röstberättigad så begär. Godkänd röstsedel ska 

uppta lika många namn som det antal mandat 

omröstningen gäller. För att vara vald erfordras att 110 

ha erhållit mer än hälften av vid valet avgivna 

godkända röster. Om detta röstetal ej uppnåtts 

förrättas omval mellan de som erhållit de högsta 

röstetalen. Vid omval kvarstår som kandidater 

högst dubbelt så många som det antal mandat valet 115 

gäller. Vid valet gäller relativ majoritet. Vid lika 

röstetal i omval sker avgörandet genom lottning. 

Rösträtt vid nomineringar och personal har 

medlemmar som senast två veckor innan aktuellt 

möte betalat sin medlemsavgift.  120 

MOMENT 4 Förslag 

Varje medlem har rätt att väcka förslag till 

klubben. Förslagen ska behandlas av styrelsen samt, 

om medlem så begär, föras upp till medlemsmöte 

eller årsmöte. 125 

MOMENT 5 Öppenhet 

Samtliga handlingar inom organisationen är 

öppna för alla medlemmar, utom i de fall spridande 

skadar enskild medlem eller organisationen. 

Klubbstyrelsen beslutar om undantag från 130 

öppenheten, detta beslut kan prövas och upphävas 

av kommande årsmöte eller extrainkallat sådant. 

 Personuppgifter och medlemsregister som 

enligt grundlagen är skyddade ska ej vara offentliga. 

§4 Klubbstyrelsen 135 

Årsmötet ska välja en styrelse för ett (1) år. 

Styrelsen är ansvarig för verksamheten, 

administrationen, jämställdheten och demokratin i 

organisationen. 

Klubbens styrelse ska bestå av minst tre (3) 140 

ledamöter och bör bestå av ett udda antal ledamöter. 
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Ordförande och kassör väljs särskilt. I styrelsen 

ska ansvarig för studier utses samt bör 

medlemsansvarig utses . Styrelsen ska inför 

årsmötet avge redogörelse över det gångna 145 

verksamhetsåret samt berättelse över den 

ekonomiska förvaltningen.  

Extra styrelsesammanträde ska hållas om en 

tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter så fordrar. 

En styrelse är beslutför då mer än hälften av 150 

ledamöterna är närvarande. 

Det åligger styrelsen att förbereda och kalla till 

klubbens möten. 

Styrelsen ska årligen senast fyra veckor efter 

årsmöte tillsända förbundsstyrelsen förteckning 155 

över styrelseledamöter, rapport om klubbens 

verksamhet och ekonomi samt revisionsberättelse.  

§5 Verksamhetsår 

Klubbens verksamhetsår överensstämmer med 

kalenderåren.  160 

§6 Årsmöte 

Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet.  

Årsmöte för klubben ska hållas före utgången av 

mars månad. Kallelse och dagordning ska utgå till 

klubbens samtliga medlemmar senast två (2) veckor 165 

före dagen för årsmötet. Kallelse ska tillsändas 

förbundsstyrelsen. En representant för 

förbundsstyrelsen äger rätt att närvara vid klubbens 

årsmöte och har där yttranderätt.  

Rösträtt på årsmötet har medlemmar i klubben 170 

som betalt medlemsavgift senast två veckor innan 

årsmötet. 

På årsmötet ska följande frågor behandlas: 

 

a) Styrelsens berättelse 175 

b) Revisorernas berättelse 

c) Frågan om ansvarsfrihet 

d) Förslag och styrelsens utlåtande över dessa 

e) Förslag från styrelsen 

f) Stadgeenliga val 180 

g) Medlemsavgiftens storlek 

 

MOMENT 1 Valberedning 

Årsmötet väljer en valberedning om minst två (2) 

ledamöter varav en (1) sammankallande. 185 

Valberedningen har till uppgift att efterhöra och 

samla in synpunkter från medlemmarna rörande 

personvalsfrågor, och med utgångspunkt från detta 

bereda de personval som ska äga rum på kommande 

årsmöte.  190 

MOMENT 2 Extra årsmöte 

Extra årsmöte kan sammankallas av 

klubbstyrelsen eller då minst en tredjedel (1/3) av 

klubbens medlemmar, enligt den 31 december, så 

begär. 195 

Extra årsmöte kan endast behandla de frågor 

som föranlett dess inkallande. Kallelse ska 

tillsändas klubbens samtliga medlemmar senast två 

(2) veckor före dagen för årsmöte. 

§7 Valordning vid val av ombud till 200 

andra organisationsled  

MOMENT 1 Val av ombud till förbundskongress 

Val av ombud till förbundskongresser sker i 

enlighet med av socialdemokratiska 

studentförbundets respektive SSUs 205 

förbundskongress fastställda stadgar.   
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MOMENT 2 Val av ombud till 

distriktsårskonferens och eventuella andra 

representativa församlingar dit klubben är 

ansluten 210 

Val av ombud till distriktsårskonferensen och 

andra representativa församlingar ska ske på 

medlemsmöte. Klubbens samtliga medlemmar ska i 

förväg meddelas om att så ska ske, samt om de ej 

kan närvara ändå ges möjlighet att meddela om de 215 

önskar kandidera som ombud. 

Val kan regleras ytterligare i stadgar för den 

representativa församling dit valet ska ske.  

§8 Kontroll och revision 

MOMENT 1 Revisorernas uppgift 220 

Revisorerna ska i överensstämmelse med dessa 

stadgar, samt av det socialdemokratiska 

studentförbundets och SSUs förbundskongress 

fastställda stadgar, granska styrelsens verksamhet 

och ekonomiska förvaltning, genomföra revision av 225 

räkenskaperna och avge revisionsberättelse till 

årsmötet.  

MOMENT 2 Sammansättning  

Revisorer ska väljas av årsmötet för samma tid 

som den styrelse de ska granska. Två ordinarie 230 

revisorer ska väljas. De valda ersättarna ska vara 

lika många som de ordinarie och de inträder vid 

förhinder för ordinarie revisor i den ordning som 

beslutas av årsmöte. 

MOMENT 3 Revisionstidpunkt 235 

Revision ska äga rum efter varje räkenskapsår, 

samt vid andra tidpunkter revisorerna finner 

lämpligt.  

§9 Fast egendom 

Vid köp eller avyttrande av fast egendom 240 

tillhörande klubben ska samråd ske med 

förbundsstyrelsen. 

§10 Avgifter 

Medlem ska varje år till förbundet inbetala den 

av studentförbundskongressen, SSU-kongressen, 245 

SSU-distriktets årskonferens och SSU-kommunens 

samt klubbens årsmöten fastställda 

medlemsavgiften.  Medlemsavgift gäller ett år från 

det datum då av medlem erlagd betalning 

registrerats hos förbundet. 250 

Uppbörd och hantering av medlemsavgifter 

regleras ytterligare i av studentförbundets och SSUs 

förbundskongresser fastställda stadgar.  

§11 Stadgetolkning och stadgeändring 

MOMENT 1 Stadgetolkning 255 

Tvister rörande tolkning och tillämpning av 

dessa stadgar hänskjuts till socialdemokratiska 

studentförbundets förbundsstyrelse. 

MOMENT 2 Stadgeändring och tillämpning av 

förbundsstadgar 260 

Ändring av dessa stadgar eller tillägg till dessa 

stadgar får icke stå i strid med partiets allmänna 

grundsatser och ska ske genom beslut av ordinarie 

årsmöte. 

Ändring av dessa stadgar får ej heller stå i strid 265 

med av socialdemokratiska studentförbundets eller 

SSUs förbundskongress fastställda stadgar, som 

också är att betrakta som bindande för klubben.  

§12 Upplösning av klubben 

Upplösning av klubben kan endast ske på 270 

ordinarie eller extrainkallat årsmöte. I kallelsen till 

mötet måste anges att frågan ska behandlas. 

Klubben kan ej upplösas om fem eller fler 

medlemmar uttalar att de vill att den ska fortsätta 

finnas. Upplöses klubben tillfaller dess tillgångar 275 

det socialdemokratiska studentförbundet.  

 


