
 

Stadgar för Psykologiska föreningen vid Umeå Universitet 

  
FÖRENINGEN 
  
§1 Föreningens uppgifter  
  
Psykologiska föreningen är en del av Umeå studentkårs beteendevetarsektion. Den har 
till ändamål att: 
  

● Utgöra ett forum för diskussion och kritisk granskning av utbildningens innehåll 
och form. 

● Tillvarata medlemmarnas intressen beträffande utbildningen vid Umeå 
Universitet. 

● Främja kontakter och samarbete mellan medlemmarna. 
● Främja den studiesociala gemenskapen mellan institutionens studenter 
● Informera om arbetsmarknad och fackliga frågor. 
● Främja samarbete mellan studerande, yrkesverksamma och fackförening. 

  
§2 Föreningens ideologi 
  
Föreningen är religiöst och politiskt obunden och arbetar ideellt för de studerandes 
intressen. 
  
§3 Medlemskap 
  

Medlemmar i Psykologiska föreningen är studenter som är medlemmar i Umeå           
Studentkår och läser vid psykologiska institutionen på Umeå Universitet (OBS.          
Psykologiska föreningen företräder även de som läser vid psykologiska institutionen          
men inte är kårmedlemmar) 
 

ÅRSMÖTE 
  
§4 Årsmötet 
  
Årsmötet, föreningens högsta beslutande organ, ska hållas varje år före oktober månads 
utgång. Kallelse till årsmötet ska ske minst en månad i förväg. 
  
§5 Behörigt utlyst 
  



Kallelse till årsmötet ska ske minst en månad i förväg. Om inte årsmötet anses vara 
behörigt utlyst ska sittande styrelse inom en vecka utfärda en ny kallelse till ordinarie 
årsmöte. 
  
§6 Beslutsmässighet 
  
För att årsmötet ska vara beslutsmässigt krävs närvaro av minst sju medlemmar i 
Psykologiska föreningen, exklusive styrelsen. Om årsmötet inte är beslutsmässigt ska 
sittande styrelse inom en vecka utfärda en ny kallelse till ordinarie årsmöte. 
  
§7 Föredragningslista 
  
Vid årsmötet ska följande frågor behandlas: 

● Fastställande av dagordning 
● Val av mötesordförande 
● Val av mötessekreterare 
● Val av två justerare tillika rösträknare 
● Fastställ röstlängd 
● Fastställande huruvida årsmötet är behörigt utlyst 
● Fastställande huruvida årsmötet har beslutsmässighet 
● Styrelsens ekonomiska berättelse och verksamhetsberättelse 
● Fastställande av resultat- och balansräkning 
● Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
● Fastställande av verksamhetsplan 
● Fastställande av budget 
● Behandling av eventuella förslag från styrelsen och motioner från medlemmar 
● Beslut om antal styrelsemedlemmar i styrelsen, (dock minst 5 och maximalt 14) 
● Val av styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, kassör, 

informationsansvarig samt övriga ledamöter 
● Val av studeranderepresentanter till Programrådet, Grundutbildningsutskottet, 

Studerande arbetsmiljöombud.  
● Utlysande av kontaktpersoner för undergrupperna 
● Val av valberedning, varav en sammankallande 
● Möjlighet för psykologförbundet att för de fackligt anslutna genomföra 

nominering av representant(er) till studeranderådet 
  
§8 Motioner och övriga frågor 
  
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmöte. Övriga frågor 
kan tas upp i samband med föredragningslistans fastställande. Inga beslut kan fattas 
under punkten ”övriga frågor”. 

  



§9 Regler vid röstning 
  
Föreningens medlemmar har rösträtt på årsmötet. Enkel majoritet gäller för beslut. 
Vid lika röstetal gäller sluten omröstning. Vid upprepad lika röstetal gäller förmån 
till avslag. Vid personval med flera kandiderade till samma post gäller sluten 
omröstning. Om medlem så kräver utförs sluten omröstning även vid andra beslut. 
Om vald rösträknare kandiderar ska ny rösträknare väljas. 
  
§10 Extra årsmöte 
  
Föreningens styrelse kan kalla till extra årsmöte om speciella omständigheter 
föranleder detta, eller när minst 25 medlemmar begär det. En sådan begäran skall 
vara skriftlig och avse en specificerad fråga. Extra årsmöte kan endast behandla de 
frågor som föranlett dess utlysande. 
  
§11 Vakanta poster 
  
Om årsmötet inte kan välja ledamöter till styrelsen eller studeranderepresentanter 
till Programrådet, Grundutbildningsutskottet, Studerande arbetsmiljöombud så ska 
styrelsen aktivt jobba för att tillsätta de vakanta posterna. 
  

MEDLEMSMÖTE 
  
§12 Medlemsmötet 
  
Medlemsmöte kan hållas när styrelsen anser det behövligt, eller när minst tio 
medlemmar så kräver. Medlemsmötets funktion är främst att vara rådgivande vid 
beslut då styrelsen vill höra medlemmarnas åsikt. Medlemsmötet kan också 
användas till att sprida information till föreningens medlemmar. 
  
Kallelse till medlemsmöte ska ske minst en vecka i förväg. 
  
Medlem som vill ta upp ett ärende till behandling på medlemsmötet ska anmäla 
detta till styrelsen minst tre dagar i förväg. 
  
Vid medlemsmöte gäller samma röstningsregler som vid årsmötet (se § 7). 
  
STYRELSE 
  
§13 Styrelsen 
  



Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena. Föreningens 
medlemmar, förutom stödmedlemmar, är valbara till styrelsen. Styrelsens 
sammansättning bör utformas så att en så jämn terminsfördelning som möjligt 
skapas. 
  
§14 Utträde ur styrelsen 
  
Styrelsen kan under pågående verksamhetsår bevilja en ledamot avgång och 
adjungera en ersättare, utan att kalla till extra årsmöte. Detta gäller dock inte för 
posterna ordförande och kassör. 
  
§15 Styrelseledamöternas uppgift 
  
● Det är styrelsens uppgift att få information från förtroendevalda på poster 

utanför styrelsen om deras respektive organisation och arbete. 
● Styrelsen ansvarar för rapportering till de studerande på varje termin. 
● Styrelsen bör sträva efter att fördela arbetsuppgifterna jämnt mellan 

ledamöterna. 
● Ordföranden ansvarar för att styrelsemöten hålls och för att kallelse till dessa 

skickas ut till styrelsemedlemmarna. 
● Kassören och ordföranden ska vara föreningens firmatecknare. Kassören får 

göra utbetalningar som ligger inom beslutad budget. Utöver detta får kassören 
göra utbetalningar till ett belopp av högst tre hundra kronor utan föregående 
styrelsebeslut. Kassören ska hålla styrelsen uppdaterad om det ekonomiska 
läget. Då kassören inte är tillgänglig kan ordföranden träda in i kassörens ställe. 

● Informationsansvarig har till uppgift att på bästa sätt hålla föreningens 
medlemmar informerade om vad som sker i föreningen. 

● En styrelsemedlem förväntas delta aktivt i arbetet utifrån egen förmåga och 
intresse.  

● En styrelsemedlem förväntas ha minst 50% närvaro. Är styrelsemedlemmen 
frånvarande från mer än 50% av ordinarie möten är arbetet ej meriterande. 

 
§16 Redovisning vid årsmöte 
 
Styrelsen har till uppgift att till varje årsmöte avge en skriftlig 
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för föregående verksamhetsår.  

  
§17 Styrelsemöte 
 
Om en ledamot begär det ska styrelsemöte hållas inom 14 dagar. Föreningens 
medlemmar har rätt att närvara på styrelsemöten. Betsek-representant 



utses av styrelsen på styrelsemöte, anpassat efter när Beteendevetarsektionen 
startar med sin nya styrelse. Endast medlemmar i föreningen kan väljas in till 
styrelsen. De har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Innan varje möte skall 
en sekreterare och en justerare ha föreslagits. Dessa bekräftas i början av mötet. Om 
det inte är möjligt att bekräfta föreslagna så föreslås någon annan. 

  
§18 Beslutsmässighet 
 
För att styrelsemötet ska vara beslutsmässigt krävs närvaro av minst fyra 
röstberättigade styrelsemedlemmar. Vid lika röstetal är ordförandes röst 
utslagsgivande. 
 
§19 Juridiskt ansvar 
 
Styrelsen bär ett juridiskt ansvar för att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet 
med dessa stadgar. 
  
ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR 
  
§20 Stadgeändring 
  
Beslut om ändring av föreningsstadgar fattas vid ordinarie årsmöte, med 2/3 
majoritet. 
  
§21 Upplösande av förening 
  
För upplösning av föreningen krävs 2/3 majoritet och beslut på två ordinarie 
årsmöten i följd. Om detta sker tillfaller föreningens tillgångar Umeå studentkår. 


