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1 Namn
1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon.

2 Verksamhet
2.1 Föreningen har till ändamål
att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor med betoning på utbildning
och forskning. att främja kontakter mellan medlemmar å ena sidan och Avdelningen för
Ekonomi samt näringsliv å andra sidan. att främja gott kamratskap. att härigenom göra
medlemmarna bättre skickade för sin verksamhet i samhället. att Gavlecons
medlemmar tar aktivt ställningstagande att stödja S.E.R.O (Sveriges
Ekonomföreningars Riksorganisation).
2.2 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
2.3 Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

3 Medlemskap
3.1 Medlemmar i föreningen är ordinarie medlemmar, alumnimedlemmar, hedersmedlemmar
eller stödmedlemmar.
3.1.1 Ordinarie medlem i föreningen är den som läser kurser som ges av Avdelningen för
Ekonomi vid Högskolan i Gävle samt har erlagt medlemsavgift till en kostnad av 350 kronor
för fyra år. Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet.
3.1.2 Person som vid Högskolan i Gävle studerat ekonomi är berättigad att genom erläggande
av medlemsavgift inträda som alumnimedlem i föreningen till en kostnad av 100 kronor per
termin.
Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet.
3.1.3 Styrelsen kan efter förslag av en tiondel av ordinarie föreningsmedlemmar eller av
styrelsen, välja hedersmedlem. Detta är en person som anses förtjänt därav.

Gavlecon
Ekonom- och mäklarföreningen vid
Högskolan i Gävle

3.1.4 Personer som önskar stödja föreningen kan inträda som stödmedlem till en kostnad av
100 kronor per termin. Avgift för stödmedlem fastställs av årsmötet.
3.2 Medlem äger rätt att ta del av föreningens samtliga handlingar. Undantaget handlingar
som faller under sekretesslagen.

4 Föreskrifter
4.1 Till denna stadga hör föreskrifter. Dessa är inte bindande utan endast ett medel för att
upprätthålla de studentikosa traditionerna inom föreningen. Föreskrifterna fastställs av
årsmötet.

5 Årsmötet
5.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
5.2 Ordinarie årsmöte skall hållas en gång per år före februari månads utgång.
5.3 Det åligger årsmötet att välja mötesordförande och mötessekreterare att
fastställa antal ledamöter i föreningens styrelse, minst fem dock ej fler än femton att
till styrelsen välja ordförande, vice ordförande och skattmästare, övriga ledamöter
samt max fyra personliga suppleanter för kommande verksamhetsår att välja en
räkenskapsrevisor att välja en sakrevisor att välja en valberedning bestående av en
ordförande samt fyra ledamöter, varav två ej får vara styrelseledamöter att behandla
föregående verksamhetsårs styrelses verksamhetsberättelse att fastställa föregående
verksamhetsårs revisionsberättelser att fastställa resultat- och balansräkning att
pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse att behandla
föreningens verksamhetsplan att fastställa medlemsavgifterna att behandla av
styrelsen till årsmötet skjutna frågor, samt att behandla till årsmötet inkomna
propositioner och motioner.
5.4 Varje ordinarie medlem, alumnimedlem och hedersmedlem har närvaro-, yttrande-,
förslags- och rösträtt. Stödmedlem och medlem av Gefle Studentkår har närvaro- och

Gavlecon
Ekonom- och mäklarföreningen vid
Högskolan i Gävle

yttranderätt. Föregående verksamhetsårs styrelse har ej rösträtt vid beslut om dess egen
ansvarsfrihet. Röstning får ej ske genom fullmakt.
5.5 Kallelse till årsmötet skall anslås på Högskolan i Gävles anslagstavlor senast tre veckor
före sammanträdet.
5.6 Årsmöteshandlingar skall anslås senast sju dagar före årsmötet, utom styrelsens yttrande
över motioner och enkel fråga, som skall anslås senast tre dagar före årsmötet. Plats för
anslagen är anslagstavlorna på Högskolan i Gävle.
5.7 Motioner kan lämnas av varje ordinarie medlem, alumnimedlem och hedersmedlem
senast fjorton dagar före årsmötet till styrelsen. Dessa motioner skall åtföljas av styrelsens
yttrande över densamma.
5.8 Enkel fråga kan av varje ordinarie medlem, alumnimedlem och hedersmedlem lämnas
till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. Enkel fråga skall skriftligen besvaras av
föreningens ordförande eller annan berörd befattningshavare. Vid behandling av enkel fråga
får årsmötet endast besluta om protokollsanteckning eller utredning.
5.9 Extra årsmöte kan sammankallas genom beslut av styrelsen, minst en av revisorerna eller
minst en tiondel av ordinarie föreningsmedlemmar. Dagordning till extra årsmöte fastställs
av styrelsen.
5.10 Årsmötet är beslutsmässigt om minst 5% av föreningen ordinarie medlemmar är
närvarande och en 5% har gett sitt medgivande gällande fullmakt som för dessa medlemmars
talan
5.11 Beslut fattas med enkel majoritet i alla frågor utom frågor rörande stadgan för vilket
särskilt stadgats. Vid lika röstetal gäller den mening mötesordföranden biträder. Vid
personval skilje dock lotten.
5.12 Årsmötet har rätt att avsätta styrelse eller styrelseledamot om de anses ha försummat
sina uppgifter.
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6 Styrelsen
6.1 Styrelsen är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är
ansvarigt inför årsmötet.
6.2 Det åligger styrelsen att mellan årsmötena driva föreningens verksamhet i enlighet med
vad årsmötet beslutat.
6.3 Styrelsen skall vara sammansatt av ordförande, vice ordförande och skattmästare, samt
det antal övriga ledamöter årsmötet beslutar, minst två dock ej fler än tolv. Om vakanser i
styrelsen uppstår under verksamhetsåret äger styrelsen rätt att tillsätta vakanserna.
6.4 Ordförande, vice ordförande, skattmästare och den som styrelsen utser tecknar föreningen
var för sig.
6.5 Styrelsen fördelar ansvaret för verksamheten inom sig.
6.6 Styrelsens arbete leds av ordföranden och vid dennes förfall av vice ordföranden.
6.7 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och vid dennes förfall av vice
ordföranden. Rätt att begära utlysande av sammanträde tillkommer även minst tre
styrelseledamöter samt endera av revisorerna.
6.8 Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid
ledamots frånvaro har av årsmötet vald personlig suppleant rätt att ersätta denne. En
suppleant kan dock ej ersätta ordförandes, vice ordförandes eller skattmästares plats i
styrelsen.
6.9 Beslut fattas med enkel majoritet i alla frågor. Vid lika röstetal gäller den mening som
mötesordföranden biträder. Vid personval skilje dock lotten.
6.10 Presidiebeslut kan fattas av ordföranden och vice ordföranden gemensamt om
situationen så kräver. Presidiebeslut skall behandlas vid nästkommande styrelsemöte.
6.11 Det åligger föregående års styrelse samt sittande styrelse att till årsmötet ta fram en
verksamhetsplan, samt ett skriftligt förslag på en valberedning för verksamhetsåret

7 Arbetsutskott
7.1 Arbetsutskott är grupp av medlemmar som utför verksamhet i föreningens namn.
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7.2 Arbetsutskott tillsätts och nedläggs av styrelsen. Arbetsutskotten är underställda
styrelsen och ansvariga inför densamma.
7.3 Ledare för arbetsutskott bör sitta med i föreningens styrelse.

8 Revision
8.1 Revision förrättas av två revisorer, en sakrevisor samt en räkenskapsrevisor, dessa väljs
av årsmötet. Revisorerna får inte inom föreningen ha uppdrag som är underkastat revision.
Revisorerna har närvaro- och yttranderätt på föreningens samtliga sammanträden.
8.2 Det åligger revisorerna att granska förvaltningen av samtliga verksamhetsgrenar
under verksamhetsåret och därvid tillse att förvaltningen till alla delar
överensstämmer med gällande verksamhetsplaner och fattade beslut att granska
Gavlecons ekonomiska förvaltning och löpande rutiner, samt att inge yttrande om
ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen gäller.

9 Valberedning
9.1 Valberedningen skall påbörja sitt arbete innan verksamhetsårets sista hälft.
9.2 Valberedningen skall bestå av fem ledamöter, varav två ej får vara styrelseledamöter. I
valberedningen får ej kandidat till nästkommande års styrelse sitta.
9.3 Valberedningen skall minst en vecka före årsmötet anslå skriftligt förslag på ny styrelse
på anslagstavlorna på Högskolan i Gävle.
9.4 Vid valberedningsmedlems bortfall under verksamhetsåret har styrelsen rätt att tillsätta en
ny valberedningsmedlem.

10 Ändrings och tolkningsfrågor
10.1 För ändring av dessa stadgar krävs antingen årsmötesbeslut med två tredjedels majoritet
eller två på varandra följande beslut, från ordinarie årsmöte, med enkel majoritet.
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10.2 Uppstår tvist om tolkning av denna stadga gäller den mening som majoriteten av
årsmötet biträder. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder.

11 Upplösning
11.1 Beslut om föreningens upplösning fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten.
För beslut krävs två tredjedels majoritet. Det senare av de två årsmötena skall även besluta
om disposition av föreningens behållning.

