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Stadgar 

LiU Water & Wind 
Reviderade 2021-12-12  

 

1. Föreningens namn 

 Föreningens namn är LiU Water & Wind (LiU W&W).  

Föreningen har organisationsnummer: 802459-4627. 

  

 

2. Föreningens säte  

 Föreningen har sitt säte i Linköping. 

 

 

3. Föreningsform 

 Föreningen är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening.  

 

 

4. Syfte 

Föreningens syfte är att bibringa sina medlemmar möjlighet att lära känna och fördjupa sig i olika 

sporter anknutna till vatten. 

  

 

5. Verksamhets- och räkenskapsår 

 Verksamhetsåret omfattar perioden första juni till sista maj. 

 

 

6. Medlemskap 

 

 6.1. Medlem 

Medlemskap i LiU W&W är endast öppet för varje studerande vid Linköpings universitet och tekniska 

högskola att söka. Medlemskap erhålls genom erläggande av medlemsavgift. På förfrågan skall en 

medlem kunna styrka sin plats på Linköpings universitet genom uppvisande av studentlegitimation eller 

motsvarande bevis. Medlemskap kan även erbjudas till utomstående efter styrelsebeslut då 

medlemsavgift därefter även ska betalas. Medlemskapet gäller i sex (6) år vilket avses täcka möjlig 

studietid. Därefter måste medlemskapet, om studier för personen fortfarande är aktuellt, aktivt åter 

ansökas. Medlemmar delas in i två kategorier: 

● Aktiv medlem 

Med aktiv medlem avses de medlemmar som aktivt deltar vid LiU W&W event och vid inträde 

i föreningen erlagt medlemsavgift. En aktiv medlem som ej närvarat vid ett av LiU W&W 

event inom ett års tid från sitt senaste närvarande förblir medlem i föreningen under sin 

resterande studietid men förflyttas till kategorin “Inaktiv medlem”. 

● Inaktiv medlem 

Med inaktiv medlem avses de medlemmar som erlagt medlemsavgift men ej närvarat vid et t av 

LiU W&W event inom ett års tid från sitt senaste närvarande. En inaktiv medlem som väljer 

att aktivt delta vid ett av LiU W&W event förflyttas till kategorin “Aktiv medlem” i ett års tid. 

 

 6.2. Medlemmars personuppgifter 

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att  

bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i  

enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av  

föreningen.  

 

   6.3. Medlemsavgift 

Ordinarie medlem åligger att vid inträde i föreningen erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift. 
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 6.4. Medlemmars rättigheter och skyldigheter 

Aktiva medlemmar har rätt att delta i föreningens aktiviteter i mån av plats. Aktiva och inaktiva 

medlemmar har deltagande-, motions- och rösträtt vid föreningsmöten. Om en medlem allvarligt skadar 

föreningens syfte eller anseende, eller där det vid förfrågan framkommit att personen i fråga ej är 

studerande, kan denne temporärt stängas av efter beslut av styrelsen i väntan på ett permanent beslut 

under nästkommande föreningsmöte. Den avstängningshotade måste få möjlighet att yttra sig inför 

styrelsen före beslutet. Avstängningen måste diskuteras på nästkommande föreningsmöte. 

Avstängningen kan då upphävas eller leda till uteslutning av medlemmen. Den uteslutningshotade har 

yttranderätt och rösträtt på mötet. En avstängd medlem kan ej inneha förtroendeposter i föreningen, och 

redan erhållet förtroendeuppdrag avsägs vid permanent avstängning. Beslut om att vägra medlemskap, 

medlemskapets upphörande får överklagas till vederbörande SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar. 

 

 6.5. Utträde och uteslutande 

Medlem kan när som helst utträda ur förening och detta görs genom kontakt med styrelsen. Styrelsen 

ansvarar för att snarast radera alla uppgifter om personen ur föreningens register. 

 

 

7. Organisation 

 LiU W&W verksamhet utövas av: 

7.1. Föreningsmöte vilket består av årsmöte, valmöte och eventuella extrainsatta föreningsmöten. 

7.2. Styrelsen. 

7.3. Utskott. 

7.4. Projektgrupper. 

7.5. Övrig av föreningsmötet beslutad verksamhet. 

 

 

8. Föreningsmöte 

 

8.1. Tid för föreningsmötet 

Föreningsmöte skall under verksamhetsåret hålla minst två sammanträdanden. Föreningsmöte 

sammanträder på kallelse av styrelsen. Ett föreningsmöte skall hållas efter verksamhetsårets slut, detta 

möte benämns som årsmötet. Även ett föreningsmöte skall hållas för val av styrelse och revisor, detta 

möte benämns som valmötet. Valmötet hålls innan verksamhetsårets slut.  

 

8.2. Kallelse och utlysning 

Rätten att begära utlysande av föreningsmöte och extra föreningsmöte tillkommer: 

■ Styrelseledamot. 

■ Revisor. 

■ En grupp av minst tre medlemmar. 

 

Föreningsmöte skall hållas inom tre veckor efter det att begäran inkommit till ordförandes kännedom. 

Föreningsmöte skall utlysas minst en vecka i förväg, varvid tid och plats skall anges. Kallelse skall ske 

skriftligen till medlemmarna. 

 

Dagordning, propositioner och motioner, samt till årsmötet verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse 

och revisionsberättelse, skall offentliggöras senast tre dagar före mötets början. Motion till 

föreningsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast fyra dagar före mötets början. 

 

8.3. Beslutsmässighet 

Föreningsmöte är LiU W&Ws högsta beslutande organ, i vilket samtliga medlemmar äger rätt att 

deltaga. Varje medlem äger en röst. Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar som är 

närvarande på mötet. Med undantag för de i 1 kap. 16 § och 1 kap. 17 § nämnda fallen avgörs vid 

omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 
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8.4. Åliggande 

Grundläggande åliggande för föreningsmöte är: 

■ Fastställande av röstlängd för mötet. 

■ Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

■ Val av protokolljusterare och rösträknare. 

■ Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

■ Fastställande av föredragningslista.   

■ Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

 

Det åligger årsmötet att behandla: 

 

■ Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret. 

■ Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret. 

■ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

■ Fastställande av medlemsavgifter. 

■ Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande 

verksamhets-/räkenskapsår. 

 

Det åligger valmötet att behandla: 

■ Val av styrelse och revisor. 

 

9. Styrelsen 

 

9.1. Sammansättning 

Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, PR- och informationsansvarig, 

eventansvarig och eventuellt ytterligare en eller flera ledamöter ansvariga för varsitt utskott. En och 

samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Mer än ett kön skall vara representerat i styrelsen. Alla 

styrelseledamöter måste vara medlemmar i föreningen samt studera vid Linköpings universitet. 

Ordförande och kassör innehar förtroendeposter. Samtliga styrelsemedlemmar samt revisor väljs för en 

mandatperiod på ett verksamhetsår.  

 

 

9.2. Val av styrelse 

Styrelsen väljs in på föreningsmöte. Till styrelsen kan aktiva medlemmar i föreningen som studerar vid 

Linköpings Universitet väljas in. 

 

 

9.3. Beslutsmässighet 

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsen är närvarande. Beslut tas med absolut majoritet 

bland närvarande styrelsemedlemmar. 

 

9.4. Åligganden 

■ Styrelsen ansvarar inför föreningsmötet för LiU W&Ws löpande verksamhet och 

ekonomi. 

■ Styrelsens beslut skall protokollföras och arkiveras. LiU W&Ws medlemmar äger rätt att 

på begäran ta del av styrelseprotokollen.  

■ Verkställa av årsmötet fattade beslut. 

■ Tillhandahålla revisorn räkenskaperna. 

■ Styrelsen ansvarar för att förbereda och hålla i minst ett styrelsemöte per år. 

 

9.5. Avgång och uteslutande 

Avgår styrelsemedlem före mandatperiodens slut väljer de övriga styrelsemedlemmarna en medlem 

som inträder i dennes ställe. Om synnerliga skäl föreligger kan styrelsemedlemmen uteslutas på ett 

extra årsmöte.  
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10. Utskott 

Utskottsmedlemmars ekonomiska ansvar, befogenheter och behörigheter regleras enligt dokumentet 

Styrdokument. Styrdokument revideras vid behov av styrelsen enligt styrelsens beslutsmässighet efter 

varje verksamhetsårs början. 

 

 10.1. Sammansättning 

Övergripande verksamhet knuten till respektive sport skall drivas av ett utskott. Ett utskott kan även 

omfatta flera sporter. I varje utskott ska finnas en gentemot styrelse och föreningsmöte ansvarig 

ordförande. I övrigt ska utskottet ha den utformning som bedöms lämplig. Ett utskott kan även instiftas 

för att täcka upp en funktion i föreningen som inte är knuten till en sport. 

 

10.2. Avgång och uteslutande 

Avgår utskottsmedlem före mandatperiodens slut väljer de övriga utskottsmedlemmarna en medlem 

som inträder i dennes ställe. Om synnerliga skäl föreligger kan utskottsmedlemmen uteslutas på ett 

extrainsatt föreningsmöte. 

 

 

11. Konkurrens 

Medlemmar i föreningens styrelse eller utskott vidhåller sig att under sin tid som aktiv endast 

genomföra och planera aktiviteter för föreningens nytta, och att ej föra konkurrerande verksamhet eller 

organisera aktiviteter via föreningen med syfte till egen ekonomisk vinning.  

 

12. Projektgrupp 

För varje projekt i LiU W&Ws regi skall vid behov en projektgrupp tillsättas. I varje projektgrupp skall 

det finnas en gentemot styrelse och föreningsmöte ansvarig projektledare. I övrigt skall projektgruppen 

ha den utformning som bedöms lämplig. 

 

 

13. Firmateckning 

LiU W&Ws firma tecknas av kassören och ordföranden var för sig. 

 

 

14. Revision 

 

14.1. Val av revisor 

För revision väljs vid årsmötet en revisor med en mandatperiod på ett verksamhetsår, vilken skall vara 

myndig. Denna får ej inneha någon annan befattning inom styrelsen. 

 

14.2. Åligganden 

● All berörd ekonomisk verksamhet revideras vid ansvarig funktionärs avgång, projekts 

avslutande eller nedläggelse eller vid varje annan förändring av verksamhet med ekonomisk 

betydelse 

● Revisorn äger rätt att taga del av samtliga protokoll och övriga handlingar. 

● Revisorn äger rätt att närvara på alla sammanträden inom LiU W&W. 

● Revisorn skall efter verkställd granskning häröver upprätta en berättelse i vilken de av- eller 

tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen skall innan den föredrages på 

föreningsmötet ha varit tillgänglig för medlemmarna i minst tre dagar. 

 

 

15. Tolkning av stadgar 

Vid frågan om tolkning av stadgarna gäller intill dess föreningsmötet avgjort frågan styrelsens mening. 

 

 

16. Stadgeändring 

Beslut om ändring av dessa stadgar skall ske vid föreningsmöte med en absolut majoritet. 
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17. Föreningens upplösande  

Beslut om föreningens upplösande skall ske vid två på varandra följande föreningsmöten. Mellan dessa 

möten skall minst fyra veckor förflyta. Beslut grundas på kvalificerad majoritet med två tredjedelar av 

rösterna från närvarande vid mötet. Beslut ska innehålla föreskrifter om hur föreningens tillgångar skall 

disponeras. Eventuella tillgångar överlämnas till Barncancerfonden och får därmed inte tillfalla 

medlemmarna.  

 

 

18. Tillhörighet  

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Sveriges Akademiska Idrottsförbund och 

är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).  

Genom medlemskap i SF blir förening även medlem i det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars 

område föreningens hemort är belägen samt i förekommande fall i vederbörande 

specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.  

 

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av 

dessa idrottsorgan. På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen 

skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter 


