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Gymnastik- och idrottshögskolans
studentkårs stadga
§ 1 Sammansättning och ändamål
Mom.1

Gymnastik- och idrottshögskolans studentkår (GIHS)
är en sammanslutning av dess medlemmar.

Mom. 2

GIHS har som ändamål att bevaka och påverka sina
medlemmars utbildning, på grundnivå såväl som
avancerad nivå, samt att verka för en god studiesocial
miljö vid GIH. GIHS skall dock företräda alla studenter vid GIH, det vill säga även de studenter som
enligt 2 § inte är medlemmar, vad avser utbildningsbevakning.

§ 2 Medlemskap
Mom. 1

Den som studerar vid GIH har rätt att bli medlem i
GIHS. GIHS beviljar medlemskap efter betald medlemsavgift. Medlemsavgiften betalas terminsvis, när
som helst under terminen. Medlemsavgiften reduceras således inte med tiden.

Mom. 2

Medlemmar med anslutning till flera studentkårer innefattas av samma rättigheter och skyldigheter som
ordinarie medlemmar och erlägger samma medlemsavgift.

Mom. 3

Medlem i GIHS är skyldig att rätta sig efter de beslut
som i stadgeenlig ordning fattas av GIHS. Medlem
har rätt att närvara och rösta vid GIHS:s årsmöte.
Medlem har rätt att ta del av studentkårens handlingar som inte av styrelsen anses vara konfidentiella.
Medlem som har avlagt fastställd medlemsavgift har
rätt att utnyttja studentkårens tjänster och förmåner.

1

GYMNASTIK- OCH
IDROTTSHÖGSKOLANS
STUDENTKÅR

Mom. 4

Person som ej studerar vid GIH har rätt till begränsat
medlemskap, även kallad stödmedlemskap, i GIHS.
Stödmedlem har rätt att nyttja delar av GIHS:s tjänster och äger rätt att närvara men inte att rösta vid
GIHS:s årsmöte.

Mom. 5

Stödmedlemmar betalar samma medlemsavgift som
ordinarie medlemmar.

Mom. 6

Medlemskap i GIHS avslutas automatiskt vid terminens slut.

§ 3 Verksamhetsår
Mom. 1

GIHS:s förvaltning och verksamhetsår omfattar tiden
från och med den 1 januari till och med den 31 december.

§ 4 Organisation
Mom. 1

GIHS:s verksamhet är organiserad genom årsmöte (5
§), presidium (8 §) och styrelse (7 §). Därutöver har
GIHS i särskild ordning utsedd revisor (13 §) samt
eventuellt inrättade övriga organ (§ 9).

§ 5 Årsmöte
Mom. 1

Årsmötet är GIHS:s högsta beslutande organ.

Mom. 2

Till årsmötet kallas GIHS:s samtliga medlemmar.

Mom. 3

Samtliga vid årsmötet närvarande medlemmar äger
röst- och yttranderätt, förutom vad som eljest stadgas
i § 2 Mom. 4.

Mom. 4

Till årsmötet äger enskild medlem i GIHS rätt att inkomma med motion. För att en motion skall komma
för behandling av årsmötet skall det innehålla rubrik
samt yrkande om vad förslaget stipulerar. Motion
skall ha inkommit till GIHS:s kansli senast två veckor innan årsmötet.
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Mom. 5

Årsmötet har att
1. granska styrelsens berättelse över föregående
verksamhetsår,
2. fastställa resultat- och balansräkningar avseende
föregående verksamhetsår,
3. besluta om disposition av verksamhetsårets överskott eller om sättet för täckande av verksamhetsårets underskott,
4. pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående verksamhetsår,
5. fastställa budget och verksamhetsplan för GIHS
avseende nästkommande verksamhetsår,
6. välja presidium för GIHS:s styrelse för nästkommande verksamhetsår,
7. bestämma antalet samt välja övriga ledamöter i
GIHS:s styrelse för nästkommande verksamhetsår,
8. välja studeranderepresentanter för GIH:s styrelse,
9. välja studeranderepresentanter för GIH:s stipendienämnd,
10. välja revisor för GIHS samt
11. besluta om medlemsavgift (även kallad kåravgift)
till GIHS avseende nästkommande verksamhetsår.

Mom. 6

Årsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen.
Årsmöte skall hållas en gång per verksamhetsår och
före utgången av mars månad.

Mom. 7

Årsmötet är beslutsmässigt då detsamma anses vara
stadgeenligt utlyst, då röstlängd upprättats och då
minst tio medlemmar, utöver styrelsen, närvarar.

Mom. 8

För beredande av val till GIHS:s styrelse och dess
presidium, studeranderepresentanter för GIH:s styrelse och stipendienämnd samt till GIHS:s revisor äga
valberedningen (§ 6) att ge förslag för val till årsmötet.

Mom. 9

Övriga organ, vilka ankommer GIHS, utses och entledigas av styrelsen. Styrelsen äger att delegera till
annat organ eller befattningshavare att utse och entlediga studeranderepresentanter.
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Mom. 10

Årsmötet äger rätt att delegera åt styrelsen att förrätta
val som enligt 5 mom. 5 § ankommer årsmötet.

Mom. 11

Val av styrelse, presidium, studeranderepresentanter
och revisor skall förrättas av årsmötet med enkel majoritet.

Mom. 12

Om vid val ingen kan utses med enkel majoritet,
skall val genomföras i så många omgångar som krävs
för att det i sista valomgången skall återstå två kandidater att välja mellan. Därvid gäller att den kandidat som har fått det högsta antalet röster blir vald.

Mom. 13

Datum för ordinarie årsmöte skall fastställas senast
åtta veckor före sammanträdet. Till ordinarie årsmöte
skall skriftlig kallelse utgå senast fyra veckor före
sammanträde. Kallelse skall innehålla uppgifter om
motioneringsförfarande och om hur anmälan till årsmötet förrättas.

Mom. 14

Propositioner skall, genom styrelsens försorg, tillställas samtliga medlemmar, styrelsens ledamöter och
revisorn senast två veckor före årsmötet.

Mom. 15

Föredragningslista, motioner, kandidatlistor och övriga handlingar som skall förekomma till behandling
skall tillställas samtliga medlemmar, årsmötets ledamöter, styrelsens ledamöter och revisorn senast en
vecka före sammanträdet.

Mom. 16

GIHS kan hålla extra årsmöte. Rätt att begära extra
årsmöte åvilar en fjärdedel av antalet medlemmar,
styrelsen eller revisorn. Extra årsmöte hålls inom fyra
veckor efter det att begäran inkommit till GIHS:s
kansli. Till extra årsmöte skall skriftlig kallelse utgå
senast tre veckor före sammanträdet.

§ 6 Valberedning
Mom. 1

För beredande av val till GIHS:s styrelse och dess
presidium, studeranderepresentanter samt revisor utser årsmötet en valberedning som består av tre ledamöter, varav en sammankallande.
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Mom. 2

Om årsmötet så beslutar skall valberedningen också
bereda val som inte omfattas av 1 mom. 6 §.

Mom. 3

Valberedningens mandatperiod löper från att den har
valts av årsmötet fram till nästa årsmötessammanträde.

Mom. 4

Valberedningen äger fatta beslut om förslag i valärenden vid sina sammanträden. Valberedningen
sammanträder så ofta som verksamheten kräver,
dock minst en gång under mandatperioden, och under
de former som valberedningen beslutar.

Mom. 5

Valberedningen äger fatta beslut då samtliga ledamöterna är närvarande. Beslut i valberedningen fattas
med enkel majoritet. Vid lika röstetal skilje lotten.

Mom. 6

Ledamot av valberedningen äger ej deltaga i beslut i
valberedningen varigenom denne själv föreslås till
viss post.

Mom. 7

Valberedningen skall uppmana GIHS:s medlemmar
att inkomma med förslag i de valärenden som valberedningen skall bereda.

Mom. 8

Innan förslag lämnas till årsmötet skall valberedningen i möjligaste mån undersöka de föreslagnas kvalifikationer för ifrågavarande post. De som föreslås för
val av valberedningen skall ha förklarat sig villiga
och oförhindrade att antaga de poster som de föreslås
till. De som föreslås för val av valberedningen behöver inte, enligt 2 mom. 1 §, vara medlemmar i GIHS.

Mom. 9

Valberedningen skall senast två veckor före årsmötet
tillställa styrelsen fullständiga namnförslag för de val
som årsmötet har att förrätta vid sammanträdet, för
utsändande enligt 15 mom. 5 §. Valberedningen bör
också direkt underrätta de personer som har kandiderat till en post om vem valberedningen föreslår för
posten.

Mom. 10

Ifall en valberedning inte har utsetts skall fri nominering, i de val som ankommer på årsmötet, ske vid
årsmötet.
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Mom. 11

Person som efter val innehar förtroendeuppdrag och
vill avgå under verksamhetsåret, skall inlämna skriftlig begäran om detta till GIHS:s styrelse. Då sådan
begäran har beviljats av styrelsen är personen att anse
som skild från sitt uppdrag. Det åligger därvid styrelsen att snarast bereda fyllnadsval för nästkommande
årsmöte.

§ 7 Styrelse
Mom. 1

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt antalet ledamöter som årsmötet
bestämt.

Mom. 2

Det ankommer på styrelsen att inom sig utse sekreterare och kassör.

Mom. 3

Ifall sekreterare inte utsetts skall uppdraget fördelas
mellan ledamöterna enligt den ordning styrelsen finner lämplig. Ifall kassör inte utsetts skall styrelsen
delegera uppdraget till därtill anställd tjänsteman.

Mom. 3

I överensstämmelse med dessa stadgar och årsmötets
beslut handhar styrelsen den omedelbara ledningen
av GIHS:s verksamhet.

Mom. 4

Det åligger styrelsen, utöver vad som eljest särskilt
stadgas, att
1. bereda ärenden som skall behandlas vid årsmötet,
2. uppgöra dagordning för årsmötets sammanträden,
3. bära ansvaret för GIHS:s ekonomi,
4. upprätta förslag till budget och verksamhetsplan
för GIHS,
5. verkställa årsmötets beslut samt
6. upprätta och förelägga GIHS verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning avseende
föregående verksamhetsår.

Mom. 5

Styrelsen bör sammanträda regelbundet men minst
tre gånger per termin. Styrelsen sammanträder på
kallelse av ordföranden.
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Mom. 6

Rätt att påkalla utlysande av styrelsesammanträde
tillkommer dels minst en tredjedel av styrelsens ledamöter, dels revisorn. Sådant sammanträde skall
hållas inom två veckor från det att begäran inkommit
till kansliet.

Mom. 7

Till styrelsens sammanträden skall skriftlig kallelse
utgå senast sju dagar i förväg. Föredragningslista och
såvitt möjligt samtliga sammanträdeshandlingar skall
utsändas senast en dag i förväg till samtliga vid
sammanträdet närvaroberättigade.

Mom. 8

Styrelsen äger rätt att adjungera tjänsteman eller annan som därigenom erhåller närvaro- och yttranderätt.

Mom. 9

Styrelsen äger fatta beslut då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Omröstning sker öppet. Omröstning i personfrågor skall dock ske med slutna
sedlar om styrelseledamot begär det. Som styrelsens
beslut gäller den mening som erhåller högsta antalet
röster.

Mom. 10

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden
företräder. Vid val skilje dock lotten.

Mom. 11

Vid styrelsens sammanträde föres beslutsprotokoll
som justeras av ordförande jämte annan särskilt utsedd ledamot.

Mom. 12

Protokoll skall, om möjligt i justerat skick, tillställas
samtliga vid sammanträdet närvaroberättigade efter
en tid av två veckor, dock senast i samband med utsändandet av sammanträdeshandlingarna till påföljande sammanträde. Protokoll skall på begäran även
sändas till medlemmarna.

Mom. 13

Per capsulam-beslut kan tas av styrelsen i brådskande
angelägenheter som inte tål uppskov till närmast följande ordinarie sammanträde.

Mom. 14

Beslut som tas per capsulam är giltiga endast om
samtliga ledamöter deltar i beslutet.
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Mom. 15

Per capsulam-beslut skall föras till nästkommande
sammanträdes protokoll.

§ 8 Presidium
Mom. 1

Presidiet består av GIHS:s ordförande och vice ordförande.

Mom. 2

Presidiet leder styrelsens arbete.

Mom. 3

Presidiet ansvarar för GIHS:s löpande förvaltning
och har att verkställa av årsmötet och styrelsen fattade beslut.

Mom. 4

Presidiet äger självständigt besluta i ärenden av
mindre omfattning eller betydenhet, ärenden av
brådskande karaktär eller efter delegering från
GIHS:s styrelse.

Mom. 5

Presidiet skall bevaka verksamheten i de organ där
GIHS är företrätt samt därvid hålla styrelsen kontinuerligt underrättad.

Mom. 6

Beslut som presidiet i brådskande ärenden har fattat i
styrelsens ställe, skall därtill vid nästkommande styrelsesammanträde föreläggas styrelsen för godkännande.

Mom. 7

Vid förfall av GIHS:s ordförande inträder vice ordförande i dennes ställe. Är ordförandes hinder av varaktig natur skall styrelsen antingen utse en ledamot
att interimistiskt intill nästa årsmöte inträda i vice
ordförandes ställe eller omedelbart sammankalla extra årsmöte.

Mom. 8

Vid vice ordförandes förfall äger ordförande ensam
utföra vad som eljest ankommer på presidiet.

Mom. 9

Vid förfall av GIHS:s vice ordförande som är av varaktig natur skall styrelsen antingen utse en ledamot
att interimistiskt intill nästa årsmöte inträda i vice
ordförandes ställe eller omedelbart sammankalla extra årsmöte.
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§ 9 Övriga organ och befattningshavare
Mom. 1

Styrelsen äger inrätta de övriga organ och befattningar som den anser behövs för verksamheten och till
dessa delegera uppgifter.

Mom. 2

Styrelsen skall fastställa instruktioner för de organ
och befattningar som den inrättar.

§ 10 Anställning av personal
Mom. 1

Tjänsteman anställs och entledigas av styrelsen. Styrelsen äger delegera till annat organ eller befattningshavare att anställa och entlediga personal.

§ 11 Arvoden
Mom. 1

Arvoden till förtroendevalda samt belopp varöver
styrelsen äger förfoga för tillfälliga arvoden fastställes av årsmötet i budgeten.

Mom. 2

Lön till anställd bestämmes inom ramen för fastställd
budget av den som i behörig ordning beslutat om anställningen.

§ 12 Ekonomi
Mom. 1

GIHS finansierar sin verksamhet med tillgänglig avkastning av befintliga fonder, genom verksamhetsintäkter eller eljest uppkommande inkomster.

Mom. 2

GIHS:s firma tecknas av styrelsen. Efter delegation
av styrelsen kan firman tecknas av ordförande, vice
ordförande, kassör och därtill anställd tjänsteman.

Mom. 3

Styrelsen kan utan hinder av 2 mom. 12 § förordna
andra att ensamma eller i förening utkvittera handlingar eller teckna särskild bankräkning tillika att företräda GIHS i särskilt fall.
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§ 13 Revision och ansvarighet
Mom. 1

GIHS, dess befattningshavares och organs räkenskaper och förvaltning granskas fortlöpande av en av
årsmötet utsedd revisor. För revisorn skall om så är
möjligt en suppleant finnas. För revisorssuppleant
gäller för vad revisorn är stadgat då revisorssuppleanten har trätt i revisorns ställe.

Mom. 2

Revisor och revisorssuppleant skall vara myndiga
och bosatta i Sverige och får ej ha förvaltare enligt
Föräldrabalken.

Mom. 3

Revisorn skall senast den 15 februari varje år avsluta
sin granskning av verksamheten från föregående
verksamhetsår och tillställa årsmötet berättelse över
den företagna revisionen. Berättelsen skall innefatta
rekommendation i fråga om ansvarsfrihet för berörda
organ och befattningshavare.

§ 14 Stadgeändring

Mom. 1

Förslag till ändring av stadgan må väckas av medlem
och ingives skriftligen till GIHS:s styrelse.

Mom. 2

Det åligger styrelsen att väcka huvudförslag till eventuell stadgeändring som följd av ändringsförslaget.
Förslag till stadgeändring behandlas på det närmast
följande ordinarie årsmötet där det stadgeenligt kan
upptas.

Mom. 3

För ändring av stadgan fordras att beslut fattas med
tre fjärdedelars majoritet vid två på varandra följande
årsmöten, hållna med minst elva månaders mellanrum.

§ 15 Upplösning
Mom. 1

För upplösning av GIHS fordras att beslut härom fattas med tre fjärdedelars majoritet vid två på varandra
följande årsmöten, hållna med minst elva och högst
tretton månaders mellanrum.
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Mom. 2

Blir beslut om upplösning slutgiltigt tillfaller tillgångarna Institutionen för Idrottsvetenskap vid GIH.
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