
Stadgar för Stocklholms universitets veteraner 

§ 1 

Stockholms universitets veteraner (SU-VET) är en ideell förening bestående av 
pensionärer och deltidspensionärer, som varit eller är anställda vid Stockholms 
universitet. Föreningens organisationsnummer är 802458-2655. 

§ 2 

Medlemskap erhålles efter anmälan till föreningen och sedan fastställd avgift erlagts. 

§ 3 

SU-Vet-föreningens ändamål är: 

• Att underlätta medlemmarnas kontakter med varandra och med tidigare 
arbetskamrater, med universitetet samt veteranklubbar vid andra högskolor. 

• Att ordna lämpliga gemensamma aktiviteter efter medlemmarnas önskemål. 
• Att tillvarata medlemmarnas intressen. 

§ 4 

Föreningens beslutande organ är årsmötet eller extra föreningsmöte. Årsmötet skall 
hållas före mars månads utgång. Extra föreningsmöte skall inkallas om minst 1/5 av 
föreningens medlemmar kräver det eller när styrelsen så beslutar. Kallelse till 
årsmötet skall vara utsänd senast 14 dagar i förväg. I kallelsen skall anges vilka 
ärenden som skall tas upp vid årsmötet. Rösträtt på föreningsmöte har endast 
medlem. 

Vid årsmötet skall följande förekomma: 

• Val av ordförande och protokollförare vid årsmötet samt två justeringsmän. 
• Dagordningens fastställande. 
• Styrelsens årsredogörelse för föreningens verksamhet. 
• Föredragning av årets ekonomiska förvaltning och revisionsberättelse. 
• Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning. 
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
• Beslut om medlemsavgift. 
• Val av ordförande och av ledamöter och suppleanter i styrelsen. 
• Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
• Val till valberedning. 
• Övriga ärenden som styrelsen beslutar ta upp. 

§ 5 

Mellan föreningsmötena handhas föreningens verksamhet av en styrelse. Styrelsen 
består av ordförande jämte fyra ledamöter samt minst två suppleanter: 



• Ordförande och suppleanter väljes på ett år. 
• Övriga ledamöter väljes på två år på så sätt att två nya väljes varje år. 
• Styrelsen utser inom sig de olika förtroendeposterna. 
• Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarnade. 
• Ordföranden sammankallar styrelsen så ofta föreningens angelägenheter 

kräver det. 
• Om styrelseledamot avgår före valperiodens utgång, skall fyllnadsval göras 

för återstående tid vid nästkommande årsmöte. 

Styrelsen åligger 

• att bevaka föreningens intressen och framställa lämpliga förslag, 
• att förbereda ärenden som skall förekomma på föreningens möten, 
• att vid årsmötet avgiva redogörelse för föreningens verksamhet under det 

gångna verksamhetsåret, 
• att verkställa beslut fattade på föreningsmöten, 
• att handha föreningens ekonomiska angelägenheter, 
• att föra förteckning över föreningens medlemmar. 

§ 6  

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med verksamhetsåret, som är kalenderår. 

För granskning av styrelsens förvaltning av föreningens räkenskaper utser årsmötet 
två revisorer och två revisorssuppleanter. Revision skall vara utförd i god tid före 
årsmötet. 

§ 7 

För beslut om ändring av dessa stadgar erfordras att beslutet fattas på två varandra 
följande föreningsmöten, varav det ena är årsmöte och sådant beslut fattas med enkel 
majoritet. 

§ 8 

Beslut om föreningens upplösning fattas på två varandra följande föreningsmöten. 

----- 

Ovanstående stadgar har av Stockholms universitets veteraner antagits vid årsmöte 
den 25 november 2015 och vid extra föreningsmöte den 19 april 2016. 


