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STADGAR
för
Föreningen Senioruniversitetet i Stockholm

Föreningens namn
§1
Föreningens namn är Föreningen Senioruniversitetet i Stockholm (SUS).
Föreningens ändamål
§2
Föreningens ändamål är att anordna studieverksamhet för sina medlemmar i form av
studiecirklar, kurser, seminarier, föreläsningar, studiebesök, studieresor m.m.
Föreningen skall hålla kontakt med liknande organisationer inom och utom landet för utbyte
av erfarenheter.
Föreningen är politiskt, religiöst och fackligt neutral.
Organisatoriskt är föreningen knuten till Folkuniversitetet/Kursverksamheten vid Stockholms
universitet.
Medlemskap
§3
Rätt till medlemskap har pensionärer över 55 år. Medlemskap erhålles genom inbetalning av
medlemsavgift. Om antalet medlemmar i föreningen skulle behöva maximeras, bestäms detta
av styrelsen.
Föreningens ledning
§4
Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande och ytterligare sex
ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt, inom eller utom sig,
kassaförvaltare att handha föreningens räkenskaper. Styrelsen är beslutsför, då minst fyra
ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Som styrelsens beslut
gäller den mening som de flesta företräder eller, vid lika röstetal, den mening som
ordföranden biträder.
Föreningens firma tecknas på sätt som styrelsen bestämmer.
§5
Styrelsen väljs på årsmöte. Ordförande utses för ett verksamhetsår. De övriga ledamöterna
utses för två verksamhetsår på så sätt att tre ledamöter står i tur att avgå vid varje årsmöte.
Vid planering av verksamheten kan styrelsen arbeta genom programråd eller liknande. Dessa
utses av styrelsen. Med sig kan styrelsen adjungera lämpliga föreningsmedlemmar, antingen
som medhjälpare i styrelsearbetet eller som medlemmar i planeringsorgan.

Revision
§6
För att granska föreningens verksamhet och räkenskaper väljs på varje årsmöte två revisorer
och en revisorssuppleant.
§7
En valberedning bestående av tre personer utses för ett år i taget för att förbereda valen vid
nästa årsmöte. En av dessa personer skall vara sammankallande.
Verksamhetsår och föreningssammanträden
§8
Föreningens verksamhetsår är tiden 1 januari – 31 december.
§9
Föreningen sammanträder till årsmöte före utgången av mars månad. Då styrelsen så finner
lämpligt eller då minst 30 medlemmar skriftligen så begär, skall föreningen kallas till extra
beslutande föreningsmöte. Kallelse till årsmöte och extra beslutande föreningsmöte utsänds
senast två veckor i förväg.
Årsmöte och extra beslutande föreningsmöte skall protokollföras.
§10
Vid föreningens årsmöte skall följande frågor behandlas:
1. Fråga om årsmötet har lysts ut enligt stadgarna.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän för årsmötets protokoll, tillika rösträknare.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste
verksamhetsåret.
5. Revisorernas berättelse för det senaste verksamhetsåret.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av ordförande för ett år.
8. Val av tre styrelseledamöter för två år samt fyllnadsval om sådant behövs.
9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
10. Val av valberedning.
11. Fastställande av medlemsavgift.
12. Ärende som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling.
13. Fråga som medlem skriftligen väckt senast fyra veckor före årsmötet.
14. Mötet avslutas.
Stadgeändring och upplösning
§11
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av två beslutande föreningsmöten, varav ett
skall vara årsmöte. För sådant beslut fordras vid vartdera tillfället att förslaget till ändring
biträds av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna. För beslut om upplösning av
föreningen skall samma regler gälla.
§12
Vid beslut om föreningens upplösning skall bestämmas, hur föreningens tillgångar skall
disponeras.

