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§1 Föreningen 

§1.1  
Chalmers Robotförening är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. 

§1.2 
Chalmers Robotförening är en kårförening under Chalmers Studentkår och lyder under de stadgar och 
reglementen som fastställts av Chalmers Studentkår. 

§2 Ändamål (föreningens syfte) 

§2.1 
Chalmers Robotförening existerar i syftet att främja intresset och kunnandet om robotar.  

§2.2 
Chalmers Robotförening har till uppgift att erbjuda medlemmar en bra miljö för att bygga och lära sig 
om robotar 

§3 Medlemskap 

§3.1 
Chalmers Robotförening är öppen för 

● Medlemmar i Chalmers Studentkår 
● Anställda av Chalmers Studentkår eller Chalmers Studentkårs företag 
● Anställda av Chalmers tekniska högskola 
● Utexaminerade Chalmerister 
● Övriga intresserade 

§3.2 
Minst 50 procent av medlemmarna måste vara medlemmar i Chalmers Studentkår. 

§3.3 
En person är medlem i Chalmers Robotförening från det att denna betalat medlemsavgift till 
föreningen fram tills starten av nästkommande verksamhetsår.  
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§3.4 
Om företag eller privatpersoner vill använda Chalmers Robotförenings lokal eller utrustning för syften 
som ej är hobbyverksamhet så måste ansvarig kontakta styrelsen. Styrelsen och ansvarig ska då 
skriftligen komma överens om en rimlig ersättning. Alla som arbetar i föreningens lokal med 
föreningens utrustning skall även vara medlem. Detsamma gäller även för institutioner som vill nyttja 
föreningens utrustning till större projekt (såsom t.ex kandidatarbete). Föreningen har rätt att kunna 
neka grupper att använda lokalen på dessa grunder.  

§3.5 
Medlem kan uteslutas från föreningen om denna har motarbetat föreningens syfte eller på annat sätt 
skadat föreningen. Beslut om uteslutande kan endast tas av ett årsmötet. För att uteslutandet skall vara 
giltigt ska det bifallas med två tredjedelars majoritet.  
 

§4 Ekonomi 

§4.1 
En medlemsavgift tas ut för varje verksamhetsår. 

§4.2 
Storleken på medlemsavgiften bestäms på årsmötet. 

§4.3 
Ekonomin redovisas på årsmötet av föreningens kassör. 

§4.4 
Föreningens revisorer skall granska föreningens räkenskaper och skriva revisionsberättelse till 
ordinarie årsmöte.  

§4.5 
Föreningens bokföring med tillhörande revisionsberättelse skall vara tillgänglig för granskning två 
månader efter avslutat verksamhetsår, dock senast två veckor innan Studentkårens revision.  
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§5 Organisation 

§5.1 Verksamhets- och räkenskapsår 

§5.1.1 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 juli till 30 juni.  

§5.2 Styrelse 

§5.2.1 
Chalmers Robotförenings styrelse består av: 

● Ordförande 
● Kassör 
● Ledamöter 

§5.2.2 
Styrelsen leder föreningens verksamhet och förvaltar dess tillgångar. 

§5.2.3 
Det åligger ordföranden att leda styrelsens verksamhet. Det åligger kassören att sköta föreningens 
ekonomi.  

§5.2.4 
Styrelsebeslut skall tas av hela styrelsen med absolut majoritet.  

§5.2.5  
Styrelsen är beslutsmässig om kallelse utgått till samtliga ledamöter och hälften av styrelsens 
ledamöter är närvarande.  

§5.2.6 
Styrelsen skall ansvara för att verksamhetsberättelse skrivs under verksamhetsåret och att denna 
kommer nästa verksamhetsårs styrelse tillhanda.  

§5.3 Årsmöte 

§5.3.1 
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena leds föreningen av styrelsen.  
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§5.3.2 
Ett årsmöte ska hållas i slutet av verksamhetsåret.  

§5.3.3 
På årsmötet skall följande punkter behandlas: 

● Fråga om mötet är stadgeenligt kallat 
● Fastställande av medlemsavgift 
● Budget 
● Verksamhetsberättelse 
● Revisionsberättelse 
● Styrelsens ansvarsfrihet 
● Propositionsbehandling 
● Motionsbehandling 
● Val av ordförande 
● Val av kassör 
● Val av styrelseledamöter 
● Val av revisorer 
● Val  av valberedning 
● Övriga frågor 

§5.3.4 
Årsmötet är beslutsmässigt endast om skriftlig kallelse utgår senast tio dagar före mötet. 

§5.3.5 
Kallelse till årsmötet ska skickas till alla medlemmar eller anslås så att alla kan ta del av kallelsen.  

§5.3.6 
Alla medlemmar är röstberättigade vid årsmötet. 

§5.3.7 
Alla beslut fattas med acklamation eller genom enkel majoritet utom frågan om upplösning enligt §6 
samt frågan om stadgeändring enligt §5.7. 

§5.3.8 
Vid årsmötet har ordförande, styrelse, revisorer och medlemmar rätt att närvara, yttra sig samt lägga 
förslag. 

§5.3.9 
Personval skall ske med sluten votering. Finns ej fler personer på förslag än vad som skall väljas kan 
personval ske öppet. 
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§5.3.10 
Vid lika röstetal gäller som årsmötets beslut gäller det förslag som biträds av mötesordförande utom 
vid personval då lotten avgör. 

§5.4 Extra årsmöte 

§5.4.1  
Extra årsmöte sammankallas om styrelsen eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar begär 
det.  

§5.4.2  
Samma regler gäller som för ordinarie årsmöte, men allt som ska behandlas på mötet måste framgå i 
kallelsen.  

§5.5 Motioner och propositioner 

§5.5.1  
Motioner behandlas på årsmötet under punkten “Motioner”.  

§5.5.2  
Motioner skall inkomma till styrelsen senast 5 dagar före årsmötet. Motioner lämnas in skriftligen, i 
elektronisk form, i ett format som är enkelt att läsa (UTF-8). 

§5.5.3  
Motioner anslås av styrelsen, i föreningslokalen, senast 4 dagar före årsmötet.  

§5.5.4  
Propositioner lämnas av styrelsen. Dessa skickas med i kallelsen till årsmötet. 

§5.6 Föreningens firma 

§5.6.1 
Föreningens firma tecknas gemensamt av ordförande och kassör. 

§5.6.2 
Både ordförande och kassör skall ha möjligheten att ha tillgång till var sitt bankkort kopplat till 
Chalmers Robotförenings bankkonto. 
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§5.7 Stadgeändring 

§5.7.1 
Dessa stadgar kan ändras endast vid årsmöte eller extra årsmöte. 
 
Föreningens styrelse får göra redaktionella ändringar i föreningens styrdokument. En redaktionell 
ändring får inte ändra stadgarnas innebörd. Vid redaktionell ändring skall ändringen skickas ut till alla 
medlemmar, som då har 28 dagar på sig att granska ändringen. Alla medlemmar har vetorätt inom 
denna tidsperiod. Om ingen anmärkning inkommer genomförs ändringen tidigast 28 dagar efter dess 
utlysande. 

§5.7.2 
I kallelsen måste det stå att stadgeändring kommer att behandlas. 

§5.7.3 
För att ändra i stadgarna krävs att minst två tredjedelar av de avgivna rösterna bifaller ändringen. 

§5.7.4 
Föreslagen stadgeändring får inte bryta mot de av Studentkåren fastställda 
stadgar och reglementen. 

§5.7.5 
För ändring av stadgan §2 Ändamål (föreningens syfte), §5.7 Stadgeändring och §6 Upplösning 
krävs att beslutet tas på två på varandra följande ordinarie årsmöten. 

§5.8 Sätesort 
Föreningens sätesort är Göteborg. 

§5.9 Organisationsnummer 
Föreningens organisationsnummer är 802420-1942. 

§6 Upplösning 

§6.1 
Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut på årsmöte. 
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§6.2 
Beslut om upplösning skall fattas med minst två tredjedelars majoritet. 

§6.3 
Förslag om upplösning skall finnas upptaget på kallelsen till årsmötet. 

§6.4 
Vid föreningens upplösning överlämnas eventuella tillgångar till av årsmötet beslutat ändamål. 
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Bilaga 1, Changelog 

2014-09-26 
● §3.4 (Icke hobbyanvändande av föreningens lokaler) lades till 

2015-06-28 
● §5.3.2 Ändrade till att ett årsmöte ska hållas i slutet av verksamhetsåret 
● §5.3.3 Budget lades till att behandlas på årsmötet.  
● §5.8 Föreningens sätesort lades till. 
● §5.9 Föreningens organisationsnummer lades till.  
● Följande godkändes av årsmötet 2015 och kan läggas till om det godkänns av årsmötet 2016: 

“Redaktionella ändringar” 
○ “Föreningens styrelse får göra redaktionella ändringar i föreningens styrdokument. En 

redaktionell ändring får inte ändra stadgarnas innebörd. Vid redaktionell ändring skall 
ändringen skickas ut till alla medlemmar, som då har 28 dagar på sig att granska 
ändringen. Alla medlemmar har vetorätt inom denna tidsperiod. Om ingen 
anmärkning inkommer genomförs ändringen tidigast 28 dagar efter dess utlysande.” 

2018-06-09 
● §5.6.2 Förtydligande gällande firmatecknarnas tillgång till bankkort lades till. 
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