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Allmänna bestämmelser  

§ 1 Föreningens namn  

Föreningens namn är aHead.  

§ 2 Säte  

Föreningen har sitt säte i Linköping.  

§ 3 Målsättning  

aHead är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med uppgift att vid Linköpings Universitet 
verka för att stärka ungdomars logiska tänkande och intellektuella självförtroende med matematik som 
verktyg.  

Föreningen skall fungera som en inspirationskälla, för att på så sätt få elever vid gymnasium och högstadium 
att bli medvetna om möjligheterna och bredden inom matematik samt ge dem en inblick i universitetslivet.  

Föreningen vill också genom sin verksamhet utveckla medlemmarnas pedagogiska förmåga och fördjupa 
deras förståelse för matematik.  

§ 4 Sammansättning  

Föreningen består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar, varav minst 51 % 
ska vara studenter, alumner eller lärare vid Linköpings Universitet.  

§ 5 Beslutande organ  

Föreningens beslutande organ är föreningsstämma samt extra föreningsstämma enligt §25.  

§ 6 Firmateckning  

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.  

§ 7 Verksamhets och räkenskapsår  

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden den 1 juli – den 30 juni bestående av en vårperiod, 1 Januari – 
31 Juni och en höstperiod, 1 Juli – 31 December.  

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari – den 31 december bestående av en vårperiod, 1 
Januari – 31 Juni och en höstperiod, 1 Juli – 31 December.  

§ 8 Stadgetolkning 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i 
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande föreningsstämma eller avgörs i trängande fall av 
ledningsgruppen som sen måste få sin tolkning bekräftad under nästa föreningsstämma. Medlem förbinder 
sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid 
allmän domstol.  

§ 9 Stadgeändring  
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Föreningsstämma ska behandla ändringsförslaget vid två på varandra följande möten med minst 30 
kalenderdagars mellanrum. Av dessa ska minst ett vara höst- eller vårstämma. För beslut fordras vid båda 
tillfällena minst 2/3 majoritet.  

§ 10 Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut av föreningsstämma med minst 2/3 av antalet givna röster. 
Föreningens eventuella tillgångar vid upplösande av föreningen skall tillfalla Röda Korsets Linköpingsfilial.  

Medlemskap 

§ 11 Medlemskap  

Personer som har klarat av minst 12 hp högskolematematik och som är eller har varit verksamma vid 
Linköpings universitet har rätt att ansöka om medlemskap i föreningen. Antagning till föreningen sker 
genom intervjuer. Ledningsgruppen bedömer om sökanden är lämplig och beviljar denna medlemskap i 
föreningen.  Medlem i aHead är aktiv som: 

1. Coach med en egen elevgrupp 
2. Ledamot i Ledningsgruppen 
3. Del av Verksamhetsgruppen 

Alla nya medlemmar måste vara verksamma på punkt 1 och får dessutom gärna vara verksam på punkt 2 
eller 3. En person får vara verksam på enbart punkt 2 eller 3, om personen tidigare har varit verksam på 
punkt 1 under minst två (2) terminer eller enligt §20. 

§ 12 Alumnimedlem  

När en medlem avslutar sitt medlemskap övergår medlemskapet automatiskt till ett alumnimedlemskap 
förutsatt att coachen har varit aktiv inom föreningen under minst två (2) terminer. Aluminimedlem äger 
närvaro-, yttrande- samt yrkanderätt vid föreningsstämma samt rätt att delta i aHeads övriga arrangemang 
till självkostnadspris. 

Anstånd till fortsatt ordinarie medlemskap kan ges av ledningsgruppen. Medlem kan även själv begära att 
bli alumnimedlem under en begränsad i förväg definierad tidsperiod för att när denna period är över åter 
bli ordinarie medlem.  

§ 13 Medlemsavgift  

aHead saknar medlemsavgift.  

§ 14 Uteslutning m.m.  

Beslut om uteslutning ur föreningen fattas av ledningsgruppen först efter att medlemmen har fått tillfälle 
att yttra sig angående de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. Uteslutningen kan 
vara tidsbegränsad. Utesluten medlem har rätt att överklaga sin uteslutning vid nästa föreningsstämma.  

§ 15 Medlems rättigheter och skyldigheter  

Medlem i aHead har rättighet att:  

• Delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.  
• Ta del av information om föreningens angelägenheter.  
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• Efter två (2) terminer medlemskap kvittera ut ett bevis på aktivt medlemskap i föreningen enligt 
§11. 

• Söka till föreningens utskott enligt §31. 

Medlem har skyldighet att: 

• Följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt i möjligaste mån verka för 
att uppfylla föreningens mål. 

Föreningsstämma 

§ 16 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt till och på föreningsstämma  

Alla medlemmar enligt § 11 samt § 20 har yttranderätt och rösträtt på föreningsstämman samt får avge 
motioner att behandlas på densamma. Förslag från medlem skall vara Ledningsgruppen tillhanda senast sju 
(7) arbetsdagar innan föreningsstämman. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 

§ 17 Beslutsmässighet  

Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal röstberättigande medlemmar som är närvarande vid 
stämman.  

§ 18 Datum för ordinarie föreningsstämma  

Höststämma hålls senast den 30 november med dagordning enligt § 22.  

Vårstämma hålls senast den 30 maj med dagordning enligt § 23.  

§ 19 Beslut och omröstning  

Beslut fattas med acklamation (bifallsrop) eller om så begärs med votering (omröstning). Omröstning och 
val sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.  

För beslut och val krävs majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster efter att blanka 
röster räknats bort. Vid omröstning av sakfrågor gäller vid lika röstantal det förslag som företräds av 
mötesordförande om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid 
omröstning i personval gäller istället de bestämmelser i Föreskrift (2016:01) – Röstningsproceduren vid 
personval. 

För beslut om ändring av stadgarna och upplösning av föreningen gäller §9 respektive §10 

§ 20 Valbarhet 

Valbar till ledningsgruppen är röstberättigad medlem av föreningen som är verksam som coach eller har 
varit verksam som coach. En person kan även vara valbar till ledningsgruppen som icke medlem om 
ledningsgruppen har frågat föreningens medlemmar vid två skilda tillfällen per e-post med minst fem 
arbetsdagar mellanrum och detta godkänns av medlemmarna.  

§ 21 Kallelse till föreningsstämma  

Kallelse till föreningsstämma skall tio (10) arbetsdagar före stämman tillkännages för föreningens 
medlemmar. Tid och plats beslutas av ledningsgruppen. Kallelse sker med e-post.  

Mötets handlingar skall finnas tillgänglig för föreningens medlemmar minst fem (5) arbetsdagar före 
föreningsstämman.  
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§ 22 Ärenden vid höststämma  

Vid höststämman skall följande punkter behandlas och protokollföras:  

• Behandling av verksamhetsberättelse för föregående vårperiod 
• Kassörens ekonomiska berättelse för den föregående vårperioden 
• Val av ledningsgrupp för kommande vårperiod 
• Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande räkenskapsår 
• Behandling av förslag och i rätt tid inkomna motioner 
• Val av revisor 

§ 23 Ärenden vid vårstämma  

Vid vårstämman skall följande punkter behandlas och protokollföras:  

• Behandling av verksamhetsberättelse för föregående höstperiod  
• Kassörens ekonomiska berättelse för det föregående räkenskapsåret 
• Behandling av revisionsberättelse för föregående räkenskapsår 
• Fråga om ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår 
• Val av ledningsgruppen för kommande höstperiod 
• Fastställande av verksamhetsplan 
• Behandling av förslag och i rätt tid inkomna motioner 

§ 24 Revisor  

En revisor väljs vid höststämman inför kommande räkenskapsår. 

§ 25 Extra föreningsstämma  

Ledningsgruppen kan kalla medlemmarna till extra föreningsstämma. Dessutom är ledningsgruppen skyldig 
att kalla till extra föreningsstämma när revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade 
medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.  

När ledningsgruppen mottagit en sådan begäran om extra föreningsstämma skall den inom tio (10) 
arbetsdagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till 
föredragningslista för extra föreningsstämma skall tillställas medlemmarna senast fem (5) arbetsdagar före 
mötet.  

Underlåter ledningsgruppen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda 
kallelse i enlighet med föregående stycke. Vid extra föreningsstämma får endast det som föranlett mötet 
upptas till behandling. Om rösträtt på extra föreningsstämma gäller bestämmelserna enligt § 16 och § 17.  

Ledningsgrupp 

§ 26 Sammansättning  

Ledningsgruppen består av fem (5) förtroendevalda medlemmar. Arbetsuppgifterna för samtliga ledamöter 
är närmare definierade i Arbetsordningen under § 28. Avgår förtroendevald ur ledningsgruppen före 
mandattidens utgång, eller lämnas en post i ledningsgruppen vakant efter en föreningsstämma, väljer 
övriga ur ledningsgruppen en medlem som inträder i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t o m 
nästföljande föreningsstämma. Minst en medlem från varje stad där föreningen bedriver coachning ska vara 
representerad i ledningsgruppen. 

§ 27 Mandatperioder 
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Varje vår och höststämma tillsätts posten Vice Ordförande/Ordförande på perioden 12 månader. Den 
förtroendevalda sitter det kommande halvåret som Vice Ordförande och nästkommande som Ordförande. 

Kassören väljs på samma period som verksamhetsåret. 

Övriga ledamöter väljs på perioden 12 månader med start 1/7 vid inröstning på vårstämma respektive 1/1 vid 
inröstning på höststämma. 

§ 28 Ledningsgruppens åligganden och roller 

Ledningsgruppen ansvarar för det strategiska arbetet inom föreningen samt att utse en Verksamhetsgrupp 
vars uppgift är att ansvara för den löpande verksamheten i föreningen.  

Ledamot erfordras att närvara vid möten om inte rimliga skäl till frånvaro angivits minst två dagar innan.  

Ledningsgruppen ska vid slutet av verksamhetsperioden presentera resultat för varje mål och större projekt, 
som annonserats vid periodens start, vid en av förenings sista gemensamma aktiviteter för perioden. 

Följande poster ska finnas inom Ledningsgruppen: 

• Ordförande – Sammankallande för ledningsgruppen och huvudansvarig för föreningens verksamhet. 
Upprättar verksamhetsberättelse.  

• Vice Ordförande – Stöd till ordförande, alumniansvarig samt sekreterare. 
• Kassör – Ekonomiskt ansvarig. 

Övriga två (2) ledamöters uppdrag kan bestämmas av föreningsstämman. 

Ansvar för övriga projekt fördelas inom Ledningsgruppen. 

§ 29 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning  

Ledningsgruppen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begär 
detta.  

Ledningsgruppen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är 
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av alla närvarande ledamöter är ense om beslutet. 
Röstning får inte ske genom ombud.  

Vid sammanträde skall protokoll föras. Mötesprotokoll skall justeras av en mötesdeltagare och godkännas 
av mötesordförande. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.  

§ 30 Testamente 

Medlem av Ledningsgruppen är skyldig att efter avslutat uppdrag upprätta ett testamente som väl beskriver 
rutiner och arbetsförfaranden.  

Verksamhetsgrupp 

§ 31 Sammansättning 

Verksamhetsgruppen ska bestå av minst två personer och både Campus Linköping och Campus Norrköping 
ska finnas representerade. Verksamhetsgruppens medlemmar tillsätts av ledningsgruppen. 

§ 32 Verksamhetsgruppens åligganden och roller 

Verksamhetsgruppen sköter föreningens löpande verksamhet och skall verka i enlighet med av 
Ledningsgruppen definierade mål. 
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Inom sitt verksamhetsområde äger Verksamhetsgruppen rätt att fatta beslut och verkställa fattade beslut 
då Ledningsgruppen ej beslutat annorlunda.   

Avgående Verksamhetgrupp är skyldig att vara Ledningsgruppen behjälplig i arbetet att rekrytera sina 
efterträdare.   

§ 33 Rapportering 

Vid varje höst- och vårstämma skall Verksamhetsgruppen redogöra för den gånga periodens löpande 
verksamhet.  

§ 34 Testamente 

Medlem av Verksamhetsgruppen är skyldig att efter avslutat uppdrag upprätta ett testamente som väl 
beskriver rutiner och arbetsförfaranden.  

 

 

 

 


