Stadgar för MFK
Definitioner
Möbius - Sektionsförening för NVM-sektionen inom UTN
IUPAK - Intresseföreningen Uppsala Akademiska Kemister
LärNat - Lärarnas naturvetenskapliga förening
FysKam - Fysikums Kamratförening
Sektionsföreningarna - Föreningarna Moebius, IUPAK, LärNat och FysKam
Föreningen - MFK
Mottagningen - MFK-mottagningen

Namn
§1

Föreningens namn är MFK.

Syfte
§2

Föreningens syfte är att anordna höst- och vårmottagningar enligt §19.
Säte

§3

Föreningen har sitt säte i Uppsala.
Medlemskap

§4

Alla som är medlem i någon av sektionsföreningarna äger rätt att bli medlem i
föreningen. Man bekräftar sitt medlemskap genom att meddela styrelsen detta eller
genom att närvara på årsmötet.

§5

Årsmötet fastställer medlemsavgiften. Om inget beslut tas i frågan är den 0
kronor.
Verksamhet och Organisation

§6

Föreningen ska vara partipolitiskt obunden och religiöst neutral.

§7

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är mellan 1 december och
30 november.

§8

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

§9

Föreningens högsta verkställande organ är styrelsen.

§10 Beslut fattas med acklamation (bifallsrop), handuppräckning utan rösträknare,
handuppräckning med rösträknare eller sluten omröstning.
§11

För att ett beslut ska vara giltigt så krävs enkel majoritet.

§12 Om någon vid personval yrkar på en sluten omröstning ska en sådan ske.
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§13 I händelse av jämna röstetal avgör lotten.
§14 I händelse av jämna röstetal vid styrelsemöte sker en ny omröstning. Om jämna
röstetal kvarstår avgör lotten.
§15

Protokoll ska alltid föras av mötessekreterare och justeras av mötesordföranden och
valda justeringspersoner på års- och styrelsemöten.

§16 All verksamhet i föreningen ska ske ideellt.
§17

Eventuellt överskott av verksamheten ska investeras i enlighet med
föreningens syfte.

§18 Föreningen ska ha policyer rörande jämlikhet och alkohol. Dessa bör
vara förenliga med Uppsala teknolog- och naturvetarkårs policyer.
§19 Föreningen ska varje år genomföra höst- och vårmottagningar för nya studenter
på de utbildningar på grundnivå inom matematik, fysik och kemi samt
ämneslärare inom sagda ämnen och teknik som representeras av
sektionsföreningarna.
Årsmöte
§20 Ordinarie årsmöte ska hållas varje år på höstterminen.
§21 Vid ordinarie och extra årsmöte har varje närvarande medlem en röst vardera.
Man får ej rösta via fullmakt.
§22 Årsmötet är beslutsmässigt om minst 10 medlemmar exklusive styrelsemedlemmar
är närvarande.
§23 På ordinarie årsmöte ska följande frågor behandlas:
• Mötets öppnande.
• Formalia
– Val av mötesordförande
– Val av mötessekreterare
– Val av två justerare tillika rösträknare
– Fastställande av röstlängd
– Godkännande av dagordning
– Godkännande av årsmötets stadgeenliga utlysande
• Föredragning av verksamhetsberättelse, bokslut och
revisionsberättelser för föregående verksamhetsår.
• Fastställande av bokslut och beslut om ansvarsfrihet till styrelsen för
föregående verksamhetsår.
• Behandlande av eventuella propositioner från styrelsen.
• Behandlande av eventuella motioner från medlemmar.
• Fastställande av verksamhetsplan och rambudget för kommande
verksamhetsår.
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• Valärenden:
– Val av styrelse tillika mottagningsansvariga.
– Val av revisor tillika överkuku.
• Övriga frågor.
• Mötets avslutande.
§24 Motioner kan lämnas av alla röstberättigade och ska vara styrelsen
tillhanda senast två veckor innan årsmötet. Motionsstopp ska framgå av
kallelsen.
§25 Till ordinarie årsmöte ska kallelsen utgå senast tre veckor innan årsmötet.
§26 Extra årsmöte ska hållas inom 30 dagar, ej medräknat juni, juli och augusti månad
eller juluppehållet, då minst en sektionsförening, styrelse eller 25 medlemmar
begär detta.
§27 Till extra årsmöte ska kallelse utgå senast två veckor innan mötet.
§28 Vid extraårsmöte ska endast de frågor som gav upphov till mötet behandlas. Dessa
ska framgå av kallelsen.
§29 Om styrelsemedlem eller annan förtroendevald person beslutar att avgå i förtid
måste denne meddela sektionsföreningarnas styrelser omgående, och lämna
verksamhetsberättelse om så krävs.
Styrelsen
§30 Styrelsen ska bestå av sex personer
§31 Styrelsen ska utse två eller fler styrelseledamöter till att teckna föreningens firma i
par.
§32 För att ett styrelsemöte ska vara beslutsmässigt måste mer än hälften av styrelsen
närvara.
§33 För att styrelsebeslut ska vara giltiga krävs enkel majoritet av styrelsens ordinarie
ledamöter.
§34 Varje styrelsemedlem har rätt att kalla till styrelsemöte.
§35 Styrelseledamot ska avgå om beslut om detta tas på ett årsmöte där 2/3 av mötet
röstar för detta.
Valprocess
§36 Val till styrelse och revisor bereds av valberedningen, som tillsätts under våren.
§37 Valberedningen består av exakt en representant som väljs av sittande styrelse, samt
exakt en representant som väljs av varje sektionsförening. De sistnämnda får inte
sitta i MFK:s styrelse. Valberedningens medlemmar kan ej bli väljas till föreningens
styrelse.
§38 Valberednings arbete och föreningens valförfarande regleras i Valreglemente för
MFK, som fastslås av årsmötet varje år.
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Stadgar
§39 Stadgar kan enbart ändras genom beslut på stadgeenligt utlyst årsmöte.
§40 För att ändra stadgarna krävs 2/3 majoritet av årsmötet.
Upplösning
§41 Upplösande av föreningen kan bara ske på ett årsmöte där 2/3 av mötet röstar för
ett upplösande.
§42 I händelse av upplösning ska föreningens tillgångar jämt fördelas
mellan sektionsföreningarna.

4

