Stadgar för Lundagårds redaktionsförening
Antagna på årsmötet 2013-12-19
§1 Namn på förening
Föreningens namn är Lundagårds redaktionsförening.
§2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Lund.
§3 Föreningens form och oberoende
Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening.
§4 Föreningens syfte
Föreningens syfte är att stödja Tidningen Lundagårds verksamhet.
§5 Räkenskapsår
Räkenskapsåret omfattar Lunds universitets studentkårers verksamhetsår, det vill säga 1 juli-30
juni.
§6 Medlemskap
Till medlem kan antas Lundagårds redaktörer och medarbetare samt LUS presidium och ledamöter i
Lundagårds styrelse.
§7 Utträde av medlem
Medlem som önskar att inte längre vara medlem i föreningen ska skriftligen anmäla detta till
styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. En medlem som under innevarande år
inte har förnyat sitt medlemskap räknas inte heller längre som medlem.
§8 Uteslutning av medlem
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den allvarligt skadar föreningen,
motarbetar föreningens intressen eller bryter mot föreningens stadgar.
§9 Föreningens styrelse
Endast föreningsmedlem kan utses till styrelseledamot eller ordförande. Föreningens styrelse ska
bestå av ordförande samt minst två och högst åtta övriga ledamöter.
§10 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av den/de ledamöter styrelsen beslutar om.
§11 Ordinarie årsmöte
Årsmöte ska hållas årligen tre månader efter räkenskapsårets slut. Styrelsen beslutar vilken tid och
på vilken plats årsmötet ska hållas. Kallelse till årsmöte ska utfärdas av styrelsen senast två veckor
före ordinarie årsmöte för att vara behörigt.
På ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av protokollförare
4. Val av minst en, max två, justerare som vid behov även är rösträknare

5. Fråga om kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning
6. Fastställande av röstlängd
7. Presentation av verksamhetsberättelse för det gångna året
8. Presentation av ekonomisk berättelse för det gångna året
9. Presentation av revisorernas berättelse för det gångna året
10. Fråga om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
11. Motioner
12. Årets verksamhetsplan
13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår
14. Val av styrelseledamöter och ordförande
15. Val av revisor/er
16. Val av valberedning
14. Övriga ärenden
15. Mötets avslutande
§12 Rösträtt
Vid årsmöte äger varje närvarande medlem en röst.
På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt, ej gäster eller andra närvarande.
§13 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar kan endast göras på årsmöte.
§14 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast beslutas på ordinarie årsmöte eller Lunds universitets
studentkårers ting. Vid upplösningen skall föreningens skulder betalas innan kvarvarande tillgångar
tillfaller tidningen Lundagårds ägare.

