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§ 1 Firma, ändamål och säte
Föreningens firma är iGEM Uppsala University.

Föreningens syfte är att verka för att ett lag från Uppsala University årligen deltar i the 
International Genetically Engineered Machine competition (iGEM).

Föreningen skall ha sitt säte i Uppsala.

§ 2 Obundenhet
Föreningen är religöst och partipolitiskt obunden.

§ 3 Medlemmar
Var och en som respekterar föreningens syfte äger rätt att bli medlem. 

Personer som ej respekterar föreningens syfte eller ej avlägger medlemsavgift kan av 
styrelsen uteslutas ur föreningen. 

Årsmötet fastställer årligen medlemsavgiften. 

§ 4 Hedersmedlem
Till hedersmedlem kan person som ovärderliga har främjat föreningens verksamhet eller dess 
syfte väljas. Beslut om hedersmedlemskap sker på ordinarie årsmöte med minst två 
tredjedelars majoritet. Hedersmedlemmar är befriade från eventuella medlemsavgifter.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 december t.o.m. 30 november.

§ 6 Beslutande organ: 
A. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls årligen 

före december månads utgång. 

B. Årsmötet kungöres senast två (2) veckor före sammanträdet. Eventuella motioner 
skall vara styrelsen tillhanda senast en (1) vecka före årsmötet. 

C. Vid årsmötet äger föreningens medlemmar rösträtt. Rösträtt kan inte överlåtas till 
någon annan. Vid omröstning vinner det förslag som får flest röster förutom vid 
fråga om stadgeändring(§8) eller upplösning(§9).

D. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas; 

1) Mötets öppnande

2) Mötets stadgeenliga utlysande 

3) Fastställande av röstlängd

4) Val av mötesordförande

5) Val av mötessekreterare



6) Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet

7) Val av rösträknare

8) Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och 
revisionsberättelse. 

9) Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 

10) Fastställande av verksamhetsplan och budget 

11) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

12) Val av styrelseordförande

13) Val av styrelseledamöter

14) Val av revisorerer

15) Fastställande av medlemsavgiften

16) Motioner och propositioner

17) Övriga frågor

18) Mötet avslutas

E. Extra årsmöte sammankallas om styrelsen, revisorerna eller minst ¼ av 
medlemmarna skrifligen begär det. Samma regler som för ordinarie årsmöte 
gäller. Alla frågor som ska tas upp på mötet ska anges i kallelsen.

§ 7 Styrelsen 

Föreningens angelägenheter skall handhas av en styrelse vars uppgift är att företräda 
föreningen och ansvara för att föreninens organisation, ekonomi och andra angelägenheter 
sköts på ett tillfredställande sätt.

För det fall vakanser uppkommer efter ordinarie ledamöter under mandatperioden skall dessa 
ersättas vid närmast därpå följande föreningsstämma.

Styrelsen skall bestå av 2-8 styrelseledamöter utöver ordförande. Styrelsen fördelar själv 
ledamöternas poster. Valbar som styrelseledamot är person som är medlem.

Styrelsen är beslutsförigt om minst hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. 
Som styrelsens beslut gäller den mening som för vilken mer än hälften av de närvarande 
röstat, eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. 

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Protokollet skall justeras, av minst en 
ledamot som styrelsen utser. Vid styrelse sammanträde där konstituerande möte hålls skall 
protokollet justeras förutom av ordförande, av ytterligare en ledamot som styrelsen utser.

§ 8 Föreningens firma
Styrelsen beslutar vem eller vilka som har rätt att teckna föreningens firma.

§ 9 Stadgeändring 
Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insändes minst en (1) 
vecka före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets antagande fordras 2/3 
majoritet av avgivna röster. 



§ 10 Upplösning 
Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insändes minst en (1) 
vecka före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. För förslagets antagande krävs 2/3 majoritet 
av avgivna röster. Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar Institutionen för Biologisk 
Grundutbildning vid Uppsala universitet.


