
STADGAR FÖR FÖRENINGEN FREJA – UPPSALA TEKNISKA
FYSIKER FÖRENING FÖR TJEJER OCH ICKEBINÄRA

§ 1 Föreningens namn Föreningens namn är FREJA – Uppsala
Tekniska Fysikers förening för tjejer och ickebinära.

§ 2 Ändamål & verksamhet Föreningen är ideell med syfte att: 1. Vara en
knutpunkt för de tjejer som läser Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Fysik vid
Uppsala universitet. 2. Verka för att fler tjejer ska få upp ögonen för, i huvudsak
Teknisk Fysik, men även andra tekniska utbildningar. 3. Verka för jämställdhet
på programmet 4. Arrangera evenemang för tjejer på programmet.

§ 3 Medlemskap Medlem i föreningen kan den vara som identifierar sig som tjej
eller icke-binär (i detta dokument betecknad ”tjej”)”, läser
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Fysik vid Uppsala universitet och efterlever
föreningens stadgar. Upphör en medlem att uppfylla kraven på medlemskap kan
medlemmen uteslutas av styrelsen. Personen har rätt att yttra sig innan beslutet
fattas.

§ 4 Medlemsavgift Föreningen tar
ingen medlemsavgift.

§ 5 Verksamhetsår Föreningens verksamhetsår
räknas per kalenderår.

§ 6 Styrelse Styrelsen består av totalt fem ledamöter. Varje ledamot väljs på
årsmötet till en av nedanstående poster. Posternas ansvarsområden regleras i
postbeskrivningarna för styrelsen. Följande poster ska finnas, i enlighet med
postbeskrivningen för styrelsen:

• Ordförande

• Vice ordförande

• Kassör

• Sekreterare

• PR-ansvarig

Om någon styrelseledamot har avgått innan ordinarie mandatperiod ska
fyllnadsval hållas vid nästa årsmöte. Vid avhopp kan styrelsen utse en annan



ledamot från styrelsen till den vakanta posten eller adjungera en annan person
till posten. Den adjungerade ska kallas till styrelsemötena och har närvarorätt
men inte rösträtt. Ny firmatecknare kan ej väljas av styrelsen. Mandatperioden
för samtliga styrelsemedlemmar sträcker sig mellan två på varandra följande
ordinarie årsmöten. Om alla poster inte tillsätts och ett extrainsatt årsmöte krävs
röstas om ansvarsfrihet då och mandatperioden sträcker sig då tills efter det
mötet.

§ 7 Föreningsårsmöte Föreningens årsmöte skall hållas senast mars månad.
Kallelse till föreningens årsmöte samt övriga medlemsmöten sker genom kallelse
via mejl och på Frejas facebookgrupp, senast 21 dagar före årsmötet.
Röstberättigade har rätt att lämna in motioner till årsmötet. Dessa måste lämnas
till styrelsen minst 14 dagar innan årsmötet. Styrelsen ska då uppdatera den
preliminära föredragningslistan. Samtliga handlingar ska publiceras senast 10
dagar innan årsmötet. Samma regler gäller för propositioner. Årsmötet är
beslutsmässigt, med det antal medlemmar som efter kallelse i vederbörlig
ordning infunnit sig, dock minst fem medlemmar förutom styrelsen.

Dagordningen skall omfatta följande punkter. a) Mötets öppnande b)
Godkännande av föredragningslista c) Frågan om mötets behöriga
utlysande, röstlängden fastställs d) Val av ordförande att föra
förhandlingarna e) Val av sekreterare för mötet f) Val av två justerare
tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet g)
Behandling av verksamhetsberättelsen h) Behandling av ekonomisk
berättelse och föredragning av revisorernas berättelse i) Fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen j) Val av ordförande och vice ordförande k) Val
av kassör l) Val av sekreterare m) Val av ledamöter n) Val av en revisor
o) Motioner p) Övrig information q) Mötets avslutande Rösträtt tillkommer
varje medlem. Fullmakter är ej tillåtna. Alla beslut fattas med enkel
majoritet, utom stadgeändringar (se § 9). I händelse av lika röstetal har
mötesordförande utslagsröst. Protokoll från Föreningens årsmöte samt
röstlängd skall dokumenteras.

§ 8 Firmateckning Firman tecknas av
styrelseledamöter var för sig.

§ 9 Stadgeändring För bifall till stadgeändring fordras beslut av 2/3 av antalet
givna röster vid ett föreningsårsmöte (ordinarie eller extra) eller med enkel
majoritet vid två på varandra följande föreningsårsmöten, varav ett ordinarie,



hållna med minst två veckors mellanrum.

§ 10 Upplösning av förening Föreningen kan upplösas efter beslut på
föreningsårsmöte med 2/3 majoritet. Kvarvarande tillgångar tillfaller en
förening eller organisation som jobbar för kvinnors rättigheter. Vilken
förening/organisation det blir beslutas vid upplösningen genom röstning med
enkel majoritet.


