
Stadgar för Calmare Naturvetenskapliga Studentförening
(Senast reviderade 2021-03-09)

§ 1 Namn och Syfte
Calmare Naturvetenskapliga Studentförening (CNaS) är en religiöst och partipolitiskt
obunden förening vilken har till syfte att, vid Linnéuniversitetet i Kalmar:
- Representera sina medlemmar gentemot Linnéuniversitetet i Kalmar i studierelaterade
frågor.
- Främja sammanhållning och kamratskap mellan de studenter som studerar ett
naturvetenskapligt ämne vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
- Utveckla de naturvetenskapliga utbildningarnas kontakter med offentlig förvaltning och
näringsliv.
- Utveckla samarbete och kontakter med andra naturvetenskapliga institutioner och fakulteter.
- Främja studenternas intresse för naturvetenskapliga frågor.

§ 2 Medlemskap
2.1 Inträde
Giltig för ordinarie medlemskap är den som är student och studerar ett naturvetenskapligt
ämne vid Linnéuniversitetet i Kalmar samt erlagt medlemsavgift för aktuellt hel- eller halvår.
2.2 Rättigheter
Medlem äger rätt till att ta del av samtliga handlingar förutom arbetsmaterial samt att nyttja
CNaS erbjudna tjänster och förmåner. Som ordinarie medlem anses ej medlem i CNaS
styrelse.
2.3 Utträde
Begäran om utträde av medlem skall ske skriftligen till styrelsen som beviljar detta vid ett
styrelsemöte. Återbetalning av erlagd medlemsavgift sker ej.
2.4 Uteslutning av medlem
Uteslutning av medlem kan ske då medlemmen inte uppfyller de villkor som står i
föreningens stadgar eller om medlemmens handlingssätt har varit skadligt för föreningen.
Återbetalning av erlagd medlemsavgift sker ej.

§ 3 Stödmedlemskap
3.1 Inträde
Giltig för stödmedlemskap är den som inte är giltig för ordinarie medlemskap samt erlagt
aktuellt stödmedlemsavgift.
3.2 Rättigheter
Stödmedlem äger rätt till att ta del av samtliga handlingar förutom arbetsmaterial samt att
nyttja CNaS erbjudna tjänster och förmåner.
3.3 Utträde
Begäran om utträde av stödmedlemskap skall ske skriftligen till styrelsen som beviljar detta
vid ett styrelsemöte. Återbetalnings av erlagd stödmedlemsavgift sker ej.
3.4 Uteslutning av stödmedlem
Uteslutning av stödmedlem kan ske då medlemmen inte uppfyller de villkor som står i
föreningens stadgar eller om medlemmens handlingssätt har varit skadligt för föreningen.
Återbetalning av erlagd stödmedlemsavgift sker ej.



§ 4 Medlemsavgift
4.1 Avgift för ordinarie medlem
Ordinarie medlem är skyldig att erlägga av årsmötet fastställd halvårs- eller helårsavgift till
CNaS.
4.2 Avgift för sittande styrelse
Sittande styrelse utgör ett undantag från § 4.1, dessa behöver ej erlägga medlemsavgift för det
verksamhetsåret de är aktiva i styrelsen.
4.3 Avgift för stödmedlem
Stödmedlem är skyldig att erlägga av årsmötet fastställd helårsavgift till CNaS.

§ 5 CNaS Organisation
5.1 CNaS verksamhet utövas genom:
- Årsmöte och föreningsmöte.
- Styrelse med eventuella undergrupper och utskott.
CNaS verksamhet granskas av:
- Revisorer.
5.2 Verksamhetsår och räkenskapsår
Verksamhetsåret omfattar tiden mellan två på varandra följande årsmöten. Räkenskapsåret
följer kalenderåret.

§ 6 Föreningsmöte
6.1 Befogenheter
Föreningsmötet är CNaS näst högsta beslutande organ efter årsmötet.
6.2 Föreningsmötet ska behandla följande ärenden:
● Aktuella händelser
● Eventuellt fyllnadsval
● Eventuella propositioner
● Eventuella motioner
6.3 Sammansättning
Föreningsmötet består av CNaS, på mötet närvarande, medlemmar.
6.4 Talmanspresidium
Föreningsmötet leds av för mötet vald ordförande. Förutom ordförande väljs även sekreterare
och två justeringspersoner tillika rösträknare.
6.5 Sammanträde
Föreningsmötet hålls minst en gång per termin. Utöver dessa föreningsmöten så skall ett
årsmöte hållas, dock senast i februari. Ordinarie föreningsmöte skall hållas med minst fyra
veckors mellanrum. Extra föreningsmöte kan utlysas av styrelse eller när minst tio av
medlemmarna så kräver. Begäran lämnas till styrelsen.
6.5.1 Kallelse
Kallelse till föreningsmöte skall utlysas senast tre veckor innan föreningsmötet. Handlingar
för mötet skall finnas tillgängliga så att samtliga medlemmar kan ta del av dem senast en
vecka innan föreningsmötet. Motioner skall ha tillkommit styrelsen senast två veckor innan
föreningsmötet.
6.5.2 Beslutsförhet
För beslutsförhet på föreningsmöte krävs att minst tre ordinarie medlemmar är närvarande.
Om ej så är fallet bordlägges dagordningen och nytt möte utlyses, med tillfogad upplysning
om bordläggning.
6.5.3 Medlemmars rättigheter vid sammanträde



Vid föreningsmöte har CNaS ordinarie medlemmar närvaro-, yttrande-, yrkande och rösträtt.
CNaS styrelse samt stödmedlemmar har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.
6.5.4 Jäv
På sammanträdet får ej jävig person delta i omröstning. Man har rapporteringsskyldighet att
anmäla jäv.
6.5.5 Övriga rättigheter vid sammanträdet
Närvaro- och yttranderätt tillkommer adjungerade och revisorer på sammanträdet.
Yrkanderätt tillkommer revisorer. Adjungerad till sammanträdet är den som föreningsmötet
beslutar.
6.5.6 Nomineringsrätt
Nomineringsrätt till de val föreningsmötet har att genomföra tillkommer varje medlem.
Nomineringstiden utgår en vecka före valdagen. Valberedningen kan förlänga
nomineringstiden för en enskild post om kandidat saknas eller synnerliga skäl finns.
6.5.7 Valbarhet
Valbar till styrelsepost eller valberedning är samtliga ordinarie medlemmar. Valbar till
revisorspost är relevant person. Samtliga poster förutsätter att personen som tillsätts är
myndig.
6.5.8 Beslutsordning
Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för beslut enligt § 12. Omröstning sker öppet
om ingen medlem begär annat. Vid lika röstetal lyfts frågan till diskussion och därefter sker
ännu en omröstning innan beslut fattas med hjälp av lottning. Samtliga närvarande, ordinarie
medlemmar har rösträtt. Röstning genom ombud med fullmakt gäller ej.
6.5.9 Protokoll
Protokoll från föreningsmöte bör anslås på CNaS hemsida två veckor efter sammanträdet,
dock senast fyra veckor efter sammanträdet. Protokoll skall justeras av två justeringspersoner
samt undertecknas av vald mötesordförande, mötessekreterare och justeringspersonerna.
6.5.10 Fyllnadsval
Fyllnadsval för vakant post skall utlysas i enlighet med stadgarna.
6.6 Introduktion
Fadder och huvudfadder måste aktivt studera i ett program som finns på den
naturvetenskapliga fakulteten.

§ 7 Årsmöte
7.1 Befogenheter
Årsmötet är CNaS högsta beslutande organ.
7.2 Årsmötet ska behandla följande ärenden:
● Den avgående styrelsen avger en verksamhetsberättelse.
● Den avgående styrelsen redovisar en balans- och resultaträkning för föregående
räkenskapsår.
● Revisionsberättelse.
● Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
● Fastställande av budget för kommande räkenskapsår.
● Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
● Fastställande av avgift för ordinarie- samt stödmedlemskap.
● Val av en styrelse med sammansättning enligt § 8.2.
● Val av ekonomisk/a revisor/er.
● Val av verksamhetsrevisor.
● Val av valberedning.



● Godkännande av ordförande och kassör som firmatecknare för föreningen. Om ordförande
och/eller kassör saknas se § 7.6.
● Eventuella propositioner.
● Eventuella motioner.
7.3 Sammansättning
Årsmötet består av CNaS, på mötet närvarande, medlemmar.
7.4 Talmanspresidium
Årsmötet leds av för mötet vald ordförande. Förutom ordförande väljs även sekreterare och
två justeringspersoner tillika rösträknare.
7.5 Sammanträde
CNaS årsmöte sker i februari.
7.5.1 Kallelse
Årsmötet skall utlysas senast fem veckor innan årsmötet. Handlingar för mötet skall finnas
tillgängliga så att samtliga medlemmar kan ta del av dem senast en vecka innan årsmötet.
Motioner skall ha tillkommit styrelsen senast två veckor innan årsmötet.
7.5.2 Beslutsförhet
För beslutsförhet på årsmötet krävs att minst fem ordinarie medlemmar är närvarande. Om ej
så är fallet bordlägges dagordningen och nytt möte utlyses, med tillfogad upplysning om
bordläggning.
7.5.3 Medlemmars rättigheter vid sammanträde
Vid årsmöte har CNaS ordinarie medlemmar närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt. CNaS
styrelse samt stödmedlemmar har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.
7.5.4 Jäv
På sammanträdet får ej jävig person delta i omröstning. Man har rapporteringsskyldighet att
anmäla jäv.
7.5.5 Övriga rättigheter vid sammanträdet
Närvaro- och yttranderätt tillkommer adjungerade och revisorer på sammanträdet.
Yrkanderätt tillkommer revisorer. Adjungerad till sammanträdet är den som årsmötet beslutar.
7.5.6 Nomineringsrätt
Nomineringsrätt till de val årsmötet har att genomföra tillkommer varje medlem.
Nomineringstiden utgår en vecka före valdagen. Valberedningen kan förlänga
nomineringstiden för en enskild post om kandidat saknas eller synnerliga skäl finns.
Nominering till styrelseposter under årsmötet är tillåtet även om posten redan är sökt eller
ifall valberedningen redan nominerat en individ för posten.
7.5.7 Valbarhet
Valbar till styrelsepost eller valberedning är samtliga ordinarie medlemmar. Valbar till
revisorspost är relevant person. Samtliga poster förutsätter att personen som tillsätts är
myndig.
7.5.8 Beslutsordning
Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för beslut enligt § 12 och § 13. Omröstning
sker öppet om ingen medlem begär annat. Vid lika röstetal lyfts frågan till diskussion och
därefter sker ännu en omröstning innan beslut fattas med hjälp av lottning. Samtliga
närvarande, ordinarie medlemmar har rösträtt. Röstning genom ombud med fullmakt gäller ej.
7.5.9 Protokoll
Protokollet från årsmötet bör anslås på CNaS hemsida två veckor efter sammanträde, dock
senast fyra veckor efter sammanträde. Protokoll skall justeras av två justeringspersoner samt
undertecknas av vald mötesordförande, mötessekreterare samt justeringspersonerna.



7.6 Firmatecknare
Firmatecknare ska alltid vara två till antalet och bör sitta som ordförande och kassör i
CNaS-styrelse. Om ordförande eller kassör saknas väljer årsmötet en ersättare som
firmatecknare.

§ 8 Styrelsen
8.1 Befogenheter
Styrelsen är CNaS verkställande organ samt beslutande i frågor som behandlas mellan
föreningsmöten och årsmöte inom ramen för styrelsens ansvarsområden. Styrelsen är ansvarig
inför föreningsmötet och årsmötet.
Styrelsen:
- Utgör beredande och verkställande organ.
- Väljes på årsmöte eller genom eventuellt fyllnadsval på föreningsmöte.
- Är beslutsmässiga på styrelsemöten då ordförande eller vice ordförande samt minst hälften
av ledamöterna är närvarande.
- Övervakar föreningens intressen, samt kontrollerar att dessa ej strider mot föreningens
stadgar.
- Har ansvar för att kallelse till årsmöte och föreningsmöten skickas ut.
-Utser representanter för relevanta organ där Linnéstudenterna inte utser representanter.
- Skall vid lika omröstning bordlägga frågor till nästa styrelsemöte. Vid fortsatt lika
omröstning sker lottning.
8.2 Sammansättning
Styrelsen består av elva ledamöter:

- Ordförande
- Vice ordförande
- Sekreterare
- Kassör
- Utbildningsansvarig
- Socialt ansvarig
- Kårhusansvarig
- Informationsansvarig
- Sexmästare
- Vice Sexmästare (max 2 st)

Dessa poster bör vara jämnt fördelade mellan institutionerna.
8.2.1 Postförklaringar

- Ordförande
Ordförande leder styrelsens arbete och ser till att arbetsbördan fördelas på ett effektivt sätt.
Ordförande har det yttersta ansvaret att styrelsen arbetar enligt verksamhetsplanen och
föreningens stadgar. Det åligger ordförande att kalla till styrelse-, medlems- och års-möte(n)
och att dessa genomförs korrekt. Tillsammans med kassör är ordförande ansvarig för
föreningens ekonomi och ska tillsammans med kassör stå som firmatecknare enligt §7.6. Inför
årsmötet ansvarar ordförande för att upprätta en verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
och en verksamhetsplan inför nästkommande verksamhetsår.

- Vice ordförande
Vice ordförande ansvarar tillsammans med ordförande för att leda styrelsen och att styrelsen
agerar på ett korrekt sätt. Vice ordförande ska vara behjälplig ordförande i dess arbete och
ansvarar tillsammans med ordföranden för styrelse-, medlems- och årsmöte(n). Om
ordförande avsäger sitt uppdrag tar vice ordförande över ordförande rollen och tillhörande
ansvar.



- Kassör
Kassör ansvarar tillsammans med ordförande för föreningens ekonomi och ska tillsammans
med ordförande stå som firmatecknare enligt §7.6. Kassör sköter föreningens bokföring enligt
föreningens stadgar och svensk lag. Inför årsmötet ansvarar kassör för att skriva en
ekonomisk rapport till verksamhetsberättelsen och ska senast en månad innan årsmötet
överlämna uppgifter för föregående räkenskapsår till de ekonomiska revisorerna. På årsmötet
ska kassör även redovisa balans- och resultatrapport för föregående räkenskapsår samt
presentera ett budgetförslag inför nästkommande verksamhetsår.

- Sexmästare
Sexmästare ansvarar för att planera och genomföra föreningens festliga tillställningar.
Sexmästare ska planera en introduktion inför varje höst och har huvudansvaret att
introduktionen genomförs enligt planering.

- Vice Sexmästare
Vice sexmästare ansvarar, under ledning av sexmästaren, för att planera och genomföra
föreningens festliga tillställningar. Vice sexmästare ska vara behjälplig sexmästaren i dess
arbete och ansvarar tillsammans med sexmästaren för höstterminens introduktion.

- Sekreterare
Sekreterare har ansvaret att protokoll förs på samtliga styrelse-, medlems-och års-möte(n) och
att justerat protokoll undertecknad av mötesordförande, mötessekreterare samt
justeringsperson(er) laddas upp på föreningens hemsida senast 2 veckor efter mötet.

- Kåransvarig
Kåransvarig ska engagera sig i etableringen samt driften av ett kårhus i Kalmar.

- Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig verkar som en kompletterande länk mellan studenter och lärare och ska
lyfta studenternas åsikter i utbildningsrelaterade frågor till universitetet. Utbildningsansvarig
har även ansvar för att ha regelbunden kontakt med Linnékårens utbildningsbevakare.

- Informationsansvarig
Informationsansvarig ansvarar för föreningens informationskanaler och att dessa regelbundet
uppdateras med information som är relevant för föreningens medlemmar.

- Socialt Ansvarig
Socialt ansvarig ansvarar för att planera och genomföra föreningens nyktra aktiviteter.
8.3 Skyldigheter

- Skall anslå protokoll från styrelsemöten på CNaS hemsida senast två veckor efter
sammanträdet. Protokoll skall justeras av en justeringsperson samt undertecknas av
vald mötesordförande, mötessekreterare och justeringsperson.

- Skall meddela allmänheten om sittningar med minst 3 veckors framhållning,
undantaget sittningar i samband med introduktionen.

8.4 Förutsättningar
Styrelsemedlemmar måste aktivt studera i ett program som finns i den naturvetenskapliga
fakulteten.
8.5 Mandatperiod
Styrelsen väljs på ett verksamhetsår, från årsmöte till årsmöte.
8.6 Stadgetolkningsföreträde
Om oklarhet gällande stadgarnas innebörd skulle uppstå gäller styrelsens tolkning tills
klargörande ändring införs.
8.7 Uppsägning av uppdrag
Styrelsemedlem som vill avsäga sig sitt uppdrag skall skriftligen göra detta till styrelsemötet.
Fyllnadsval för vakant post skall utlysas.



§ 9 Valberedningen
9.1 Åliggande
Det åligger valberedningen att avge ett förslag till styrelse, revisorer samt valberedning.
9.2 Sammansättning
Valberedningen skall bestå av högst tre ledamöter, varav en sammankallande.
9.3 Förutsättningar
Valberedningen måste aktivt studera i ett program som finns i den naturvetenskapliga
fakulteten. Valberedningen skall medverka vid minst två evenemang med CNaS per
mandatperiod, ett nyktert evenemang och en fest.
9.5 Mandatperiod
Valberedningen väljs på ett verksamhetsår, från årsmöte till årsmöte.
9.6 Uppsägning av uppdrag
Medlem i valberedningen som vill avsäga sig sitt uppdrag skall skriftligen göra detta till
styrelsemöte och fyllnadsval skall utlysas.
9.7 Rättigheter
Valberedningen äger rätt att ta del av samtliga protokoll och räkenskaper samt har närvaro-,
yttrande-, yrkande- och rösträtt i samtliga ärenden vid styrelse-, förenings- samt årsmöten.
9.8 Rösträtt
Medlemmar i valberedningen har inte rösträtt på medlemsmöten eller årsmöten vid inröstning
av styrelsemedlemmar, samt nya medlemmar i valberedningen.

§ 10 Ekonomisk Revision
10.1 Sammansättning
Revision och granskning av CNaS ekonomiska förvaltning och verksamhet skall utföras av en
eller två revisorer. Dessa väljs på årsmötet eller eventuellt fyllnadsval på föreningsmöte.
10.2 Arbetsuppgifter
Det åligger revisorerna att:
– fortlöpande granska CNaS räkenskaper och förvaltning
– till årsmötet avge revisionsberättelse samt tillstyrka eller avstyrka styrelsen ansvarsfrihet
10.3 Mandatperiod
Ekonomisk revision väljs på ett verksamhetsår, från årsmöte till årsmöte.
10.4 Uppsägning av uppdrag
Ekonomisk revisor(er) som vill avsäga sig sitt uppdrag skall skriftligen göra detta till
styrelsemöte och fyllnadsval skall utlysas.
10.5 Rättigheter
Revisorn(erna) äger rätt att ta del av samtliga protokoll samt räkenskaper och har närvaro-,
yttrande- och yrkanderätt vid styrelse-, förenings- samt årsmöten inom CNaS. De skall
underrättas vid förslag om organisations- och stadgeändringar.

§ 11 Verksamhetsrevision
11.1 Sammansättning
Revision och granskning av CNaS verksamhet och arbete skall utföras av en revisor. Denna
väljs på årsmötet eller eventuellt fyllnadsval på föreningsmöte.
11.2 Arbetsuppgifter
Det åligger revisorn att:
- fortlöpande granska CNaS verksamhet och arbete
- uppmärksamma om ändring eller komplettering av stadgarna krävs
- till årsmötet avge revisionsberättelse samt tillstyrka eller avstyrka styrelsen ansvarsfrihet
11.3 Mandatperiod



Verksamhetsrevisor väljs på ett verksamhetsår, från årsmöte till årsmöte.
11.4 Uppsägning av uppdrag
Verksamhetsrevisor som vill avsäga sig sitt uppdrag skall skriftligen göra detta till
styrelsemöte och fyllnadsval skall utlysas.
11.5 Rättigheter
Revisorn äger rätt att ta del av samtliga protokoll och räkenskaper och har närvaro-, yttrande-
och yrkanderätt vid samtliga styrelse-, förenings- samt årsmöten inom CNaS. De skall
underrättas vid förslag om organisations- och stadgeändringar.

§ 12 Stadgeändringar
12.1 Förslag till ändring
Förslag till ändring av stadgarna behandlas av föreningsmötet tillika årsmötet och får, förutom
av styrelsen i form av en proposition, väckas av medlem i CNaS i form av en motion.
12.2 Ändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar, utom 13.1 och 13.2 vilken endast kan ändras om samtliga
röstberättigade föreningsmötesdeltagare är överens därom, krävs beslut på två, på varandra
följande, föreningsmöten tillika årsmöte med enkel majoritet. Mellan de båda mötena måste
minst fyra veckor förflyta. Ändring av stadgar får endas ske på proposition eller motion
avseende berörda stadgar eller stadgar som direkt påverkas av proposition/motion.

§ 13 Upplösning
13.1 Beslut om upplösande
För att upplösning skall kunna verkställas krävs två beslut av två på varandra följande
årsmöten. Beslutet skall fattas med två tredjedelars majoritet.
13.2 Förvaltning av medel vid upplösning
Vid upplösning skall föreningens medel och tillgångar förvaltas av Studentkåren vid
Linnéuniversitetet. Dessa medel får endast användas för att rekonstruera organisationen.


