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Kapitel 1 Allmänna stadganden 

 
§1  Uppsala Studentförening Elektroteknik, hädanefter kallad USE, är en 
sammanslutning av studerande på Civil- och Högskoleingenjörsprogrammen i 
elektroteknik vid Uppsala Universitet, samt forskar- och masterstuderande knutna till 
Elektro-programmen. USE har sitt säte i Uppsala.  
 
§2  USE har främst som syfte: 

 
att tillvarata studerande på Elektro-programmen samt forskarstuderande 
knutna till programmens intressen vad gäller studier och utbildningsfrågor. 

 
att skapa sammanhållning bland studenter inskrivna vid, och 
forskarstuderande knutna till Elektro-programmen. 

 
att verka för att det ska finnas ett rikt och varierande utbud av verksamhet vid 
sidan av studierna. 

 
att verka för en aktiv informationsspridning mot näringsliv och potentiella 
sökande till programmet.  

  
§3  USE bör även verka för: 

 
att utveckla sammanhållning och koppling med sektionsföreningarna 
kopplade till Uppsala teknolog- och naturvetarkår. 

 
att jobba aktivt med ett samarbete med Uppsala teknolog- och naturvetarkår 
och ta vara på detta utbyte  

 
att utveckla samarbete med andra lärosäten i Sverige och världen där 
utbildningar liknande Elektro-programmet finns. 
 
att studiebevakaren varje vårtermin bör samla in lärarnomineringar från 
föreningens medlemmar till e-sektionens pedagogiska pris. Nomineringarna 
behandlas sedan av studiebevakaren tillsammans med studierådet vilka utser 
de två personer som anses mest lämpliga som mottagare av priset. Priset ska 
därefter delas ut under perioden maj-juni och godkännas av ordföranden tillika 
styrelsen.  

    



§4  USE verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.  
 
§5  USE firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.  

 

Kapitel 2 Medlemskap 

 
 
§1  Berättigad att erhålla medlemskap i USE är envar som omfattas av § 1, kap 1, 
samt betalt fastställd medlemsavgift. Medlemsavgiften fastställs av stormötet. 

  
§2  Envar som är medlem i USE är valbar till föreningens samtliga 
förtroendeuppdrag. 

  
§3  En medlem i föreningen kan uteslutas om hen: 

 
motarbetat föreningen, eller 

 
ej uppfyller förutsättningarna för medlemskap enligt § 1, kap . 

  
§4  Uteslutning av medlem beslutas av föreningens styrelse med minst två tredjedels 
majoritet. Den berörde ska ges tillfälle att yttra sig då uteslutning diskuteras. 

  
§5  Den som tidigare blivit utesluten ur föreningen måste få sitt medlemskap godkänt 
av föreningens styrelse för återinträde.  
 
§6  En person utan berättigat medlemskap enligt §1, kap 2 kan erhållas 
hedersmedlemskap om denne har gjort extraordinära insatser för föreningen. Detta 
beslutas av föreningens styrelse med minst två tredjedelars majoritet.

 
 

Kapitel 3 Stormöte  

 

§1  Stormöte är föreningens högsta beslutande organ. 
 

§2  Ordinarie stormöte ska hållas två gånger per verksamhetsår, varav ett i 
november, kallat Ödesmötet, och ett i mars eller april, kallat Vårmötet. 

 
§3  Föreningens styrelse bestämmer tid och plats för stormöte. 

 



§4  Kallelse till stormöte ska ske från styrelsen, med förslag till föredragningslista 
senast två veckor före mötet. 

 
§5  Motionsrätt till stormöte har varje medlem i föreningen. 
 
§6  Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stormöte. 

 
§7  Närvarande medlemmar i USE har yttrande-, förslags- och rösträtt vid stormöte. 

 
§8  Närvarande som ej är medlem i USE har yttranderätt vid stormöte. 

 
§9  Fråga, som ej är upptagen på föredragningslistan, må upptas till behandling på 
begäran av minst en fjärdedel av de närvarande röstberättigade. 

 
§10  Alla beslut fattas med enkel majoritet, det vill säga mer än hälften av de giltiga 
rösterna krävs, om inte stadgarna säger annat. Röstning genom fullmakt är inte 
tillåten. 

 
§11  Beslut fattas med acklamation eller, om så begärs, med sluten omröstning. 

 
§12  Vid lika antal röster äger mötesordförande utslagsröst, om inte stadgarna säger 
annat. Om mötesordförande avstår från att nyttja sin utslagsröst avgör en andra 
röstomgång, därefter lotten. 

 
§13  Vid val mellan flera kandidater ska den anses vald som fått flest röster. Har flera 
kandidater erhållit samma röstantal ska förnyad omröstning ske dem emellan, om så 
behövs. Leder ej heller denna omröstning till avgörande, avgör lotten. 

 
§14  Styrelseledamot har ej rätt att deltaga i beslut om ansvarsfrihet för det åtagande 
styrelseledamoten själv innehar. 

 
§15  På stormöte ska följande ärenden alltid behandlas:  

eventuella propositioner från styrelsen  
eventuella motioner från medlemmarna 

 
§16  På Vårmötet ska följande ärenden behandlas: 

val av en andra ordinarie ledarmot till Uppsala teknolog- och naturvetarkårs 
fullmäktige som E-sektionen tilldelas vid Uppsala teknolog- och naturvetarkårs 
mandatfördelning vid behov 

val av en andra suppleant till den andra ordinarie ledarmot till Uppsala 
teknolog- och naturvetarkårs fullmäktige 



föregående styrelses verksamhets- och förvaltningsberättelser
 
revisionsberättelse 
ansvarsfrihet för föregående styrelse  
verksamhetsplan för nästkommande termin 

· val av en utav två klubbmästare 
 
 

 
§ 17  På Ödesmötet ska följande ärenden, varav samtliga val gäller kommande 
verksamhetsår, behandlas: 

val av ordförande för föreningen 
val av kassör för föreningen 
val av sju ledamöter till föreningens styrelse var av en klubbmästare 
val av ordinarie ledamot till Uppsala teknolog- och naturvetarkårs fullmäktige 

som E-sektionen tilldelas vid Uppsala teknolog- och naturvetarkårs mandatfördelning 
val av suppleant till ordinarie ledamot till Uppsala teknolog- och 

naturvetarkårs fullmäktige 
val av revisor samt revisorsuppleant 
val av ordförande i valberedningen 

fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 
verksamhetsplan för nästkommande termin 

· val av en utav två klubbmästare 
val av internationellt ansvarig 

 
 

 
§ 18  Vid stormöte ska protokoll föras som justeras av justerare. Stormötesprotokoll 
ska finnas tillgängligt och justerat senast fyra veckor efter stormötet. 
 
§ 19  Extra stormöte sammankallas då föreningens styrelse eller minst 10 procent av 
medlemmarna begär det. 
 
§ 20  Ett stormöte har makten att rösta om en missförtroendeförklaring mot antingen 
eller både styrelsen och valberedningen. För att få sitt genomslag krävs en enkel 
majoritet. 
 



§ 21  Om endast styrelsen avsätts ska valberedningen brådskande presentera en ny 
nominerad styrelse på ett extra insatt stormöte där medlemmarna röstar om denna. 
Styrelsen tillsätts med omedelbar verkan om den röstas genom.  
 
§ 22  Om valberedningen avsätts på stormötet ska medlemmarna på eget initiativ 
rösta fram en ny ordförande för valberedningen. Denna person ska brådskande 
tillsätta det antal medlemmar som hen finner nödvändigt i valberedningen som inte 
strider mot § 1, kap 5.  
 
§ 23  Om både valberedning och styrelse avsätts ska § 22, kap 3 och § 21, kap 3 
genomföras, i den ordning som denna paragraf listade dem. 
 
§ 24  Styrelsen och valberedningen äger ej rösträtt vid en omröstning av 
missförtroendeförklaring som är specifikt riktad mitt sitt egna öde.  
 

 

Kapitel 4 Styrelse 

§1  Styrelsen är föreningens verkställande organ. 
 

§2  Styrelsen består av nio förtroendevalda ledamöter, varav en är föreningens 
ordförande och en är föreningens vice ordförande som skall verka för att 
kommunikationen inom USE fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
 
Om posten klubbmästare utlysts skall denna ansvara för föreningens sociala 
aktiviteter. 
 
Klubbmästarna väljs växelvis vid vårens och höstens ordinarie stormöte till 
mandatperioderna 1 januari- 31 december respektive 1 juli- 30 juni och innehar 
posten i ett år vardera.  

 
§3  Styrelsen ska sträva efter att bestå av följande poster:  
Styrelsen ska sträva efter att bestå av följande poster:  

 
Kassör 
2st Klubbmästare 
Arbetsmarknadsansvarig 
Studiebevakare 
Studiesocialt ansvarig 
Pr-ansvarig 
Sportansvarig 

 



 
§4  Posten som Vice Ordförande för USE tilldelas Kassören för USE.  
 
§5  Sekreterare är ej en fastställd position utan varieras bland styrelsemedlemmarna 
på ett enligt styrelsen lämpligt sätt. 
 
§6  Det åligger styrelsen: 

att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 
att verkställa av stormöte fattade beslut 
att förvalta föreningens tillgångar 
att kontinuerligt informera föreningens medlemmar om den löpande 
verksamheten 
att tillställa revisor de handlingar hen kräver för att kunna fullgöra sitt uppdrag 
att tillsätta en ansvarig för föreningens internetsida 

 
§7 Styrelsen sammanträder på kallelse av styrelsens ordförande. Ordföranden 
måste kalla till sammanträde om så begärs av minst halva antalet ledamöter eller 
revisor. 
 
§8  Till styrelsemöte äga endast styrelse, revisor och av styrelsen adjungerade 
personer tillträde. 

 
§9  Styrelsen är beslutsmässig vid möte behörigen kallat enligt § 7, 4 kap, samt då 
minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

 
§10  Alla beslut fattas med enkel majoritet, det vill säga mer än hälften av de giltiga 
rösterna krävs, om inte stadgarna säger annat. 
 
§11  Röstning genom fullmakt är inte tillåten, fysisk närvaro krävs. 

 
§12  Beslut fattas med acklamation eller, om så begärs, med sluten omröstning. 

 
§13  Styrelsens sammanträden ska protokollföras. Protokoll ska justeras av 
ordförande, sekreterare samt en därtill utsedd justerare. Protokollet ska arkiveras 
digitalt. 
 
§ 14  Vid ett första styrelsemöte efter Ödesmötet, det konstituerande mötet, ska 
styrelsen konstituera sig enligt § 3, 4 kap.  

 
 
§ 15  En styrelsemedlem utesluts från styrelsen ifall: 



Hen planerar att spendera en termin eller mer på annan ort och därför inte kan 
närvara på föreningens möten. 
Hen på eget bevåg uppger att hen inte har möjlighet att fullgöra sina uppdrag. 
Styrelsen av missnöje begär att medlemmen utesluts, och valberedningen vid 
utredning finner att skälig anledning till uteslutning finns. 
 
§ 16  Ifall en styrelsemedlem utesluts vakantsätts dennes post. Valberedningen kan 
då låta styrelsen på eget bevåg tillsätta posten fram till nästa stormöte då den 
vanligtvis skulle tillsättas. 
 
Om valberedningen inte vill låta styrelsen tillsätta den vakanta posten, kan de åta sig 
att nominera den till nästa stormöte, eller hålla ett extra insatt stormöte ifall det anses 
brådskande. Posten tillsätts då fram till nästa stormöte då den vanligtvis skulle 
tillsättas. 
 
 
§ 17  Ordförande och kassör har möjlighet att underteckna utgifter på upp till 5000 kr 
på egen hand. Summor över detta kräver bådas namnteckning och godkännande.  
 
§ 18  Ordförande och kassör måste nämna utbetalningar större än 1000 kr för 
styrelsen vid nästkommande styrelsemöte. 
 
 
 

Kapitel 5 Valberedningen        

§ 1  Valberedningen ska bestå av minst 3 personer som alla bör gå i olika årskurser och 
program.  
 
§ 2  Stormötet väljer en valberedare som innehar ordföranderollen, denna tillsätter 
övriga platser i valberedningen samt väljer antal som inte strider mot § 1, kap 5  
 
§ 3 Ordförande för valberedningen ska sammankalla valberedningen 
 
§ 4  Det åligger valberedningen att föreslå kandidater till de poster som ska väljas på 
föreningens stormöten och om så finner fallet nominera den mest lämpade 
kandidaten. 
 
§ 5  Valberedningen skall senast 10 dagar innan höstens stormöte anordna ett 
“valfläsk” där föreningens medlemmar får information om vilka poster som söks och 
hur valprocessen kommer gå till, samt ges möjlighet till kandidatnominering. 
 



§ 6  Valberedningen får inte nominera en sittande valberedare till någon post. 
Valberedaren får i sådana fall kandidera själv på sittande möte. 
 
§ 7  Valberedningen sammanträder på kallelse av valberedningens ordförande.  
Ordföranden måste kalla till sammanträde om så begärs av minst halva antalet 
ledamöter eller revisor. 
 
§ 8  Till valberedningsmöte äga endast valberedare, revisor och av valberedningen 
adjungerade personer tillträde. 
 
§ 9  Valberedningen är beslutsmässig vid möte behörigen kallat enligt § 4, 5 kap, 
samt då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 
 
§ 10  Alla beslut fattas med enkel majoritet, det vill säga mer än hälften av de giltiga 
rösterna krävs, om inte stadgarna säger annat.  
 
§ 11  Röstning genom fullmakt är inte tillåten, fysisk närvaro krävs. 

 
 

Kapitel 6 Revision 

 
§ 1  Revisors uppgift är att kontinuerligt granska föreningens verksamhet och 
ekonomi. 

 
§ 2  Revisor har rätt att, och ska fortlöpande, ta del av föreningens räkenskaper, 
protokoll och övriga handlingar som behövs för att fullgöra revisors uppdrag. 

 
§ 3  Revisors förvaltnings- och revisionsberättelse samt utlåtande om ansvarsfrihet 
beträffande styrelsens förvaltning under verksamhetsåret ska överlämnas senast tre 
månader efter verksamhetsårets slut.  
 
§ 4 Revisorn och supplerande revisor behöver inte vara medlem i föreningen. 

 
 

Kapitel 7 Stadgeändring samt föreningens 

upplösning  

 
§ 1  Stadgeändring kan endast göras på stormöte med kvalificerad majoritet, det vill 
säga hälften av samtliga giltiga röster. 



 
§ 2  För upplösning av föreningen samt ändring i kapitel 7 krävs likalydande beslut 
på två på varandra följande ordinarie stormöten åtskilda av ett kalenderårsskifte. 

 
§ 3  Stadgeändring träder i kraft omedelbart om inte annat stadgats. 
 
§ 4  Fattas beslut om USEs upplösande ska föreningens tillgångar tillfalla 
organisationen Ingenjörer utan gränser. 
 

 
 


