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1.0 INLEDANDE BESTÄMMELSER
1.1 Namn
§ 1 Föreningens namn är IMF-Föreningen, även kallad Internationella marknadsföringsföreningens
vid Mälardalens högskola.

1.2 Föreningens historia
§ 1 IMF-Föreningen bildades 1986 och har sedan start varit en ideell förening till för att främja
studietiden för IMF-Föreningens medlemmar.

1.3 Föreningens säte
§ 3 Föreningen har sitt säte i Västerås, Västmanlands län.

1.4 Ändamål
§ 4 IMF-Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för studenter vid
Mälardalens högskola och har till ändamål:
-

Att verka för god utbildningskvalitet för marknafsföringsstuderande vid Mälardalens
högskola.
Att främja ett gott kamratskap och en meningsfull tillvaro vid sidan av studierna.
Att främja kontakterna mellan medlemmarna å ena sidan och institutioner, universitet,
näringsliv å andra sidan.

1.5 Verksamhetsår
§ 5 IMF-Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1: a juli till 30: e juni.

1.6 Firmateckning
§ 6 Föreningens firma är IMF-Föreningen vid Mälardalens högskola. Föreningens firma tecknas enligt
§ 25.

1.7 Reglering
§ 7 IMF-Föreningens verksamhet regleras av Sveriges lagar och förordningar, IMF-Föreningens
styrdokument samt praxis och tidigare fattade beslut av IMF-Föreningen.
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1.8 Styrdokument
§8 IMF-Föreningens styrdokument är:
-

Stadgar
Verksamhetsplan
Budget
Befattningsbeskrivningar

2.0 MEDLEMSKAP
2.1 Medlem
§ 9 Medlem kan man antingen vara som ordinarie medlem eller hedersmedlem.

2.2 Ordinarie
§ 10 Ordinarie medlem är den som betalat medlemsavgiften och läser vid Mälardalens högskola.
Medlemsavgift fastställs på första ordinarie föreningsmöte inför kommande år.

2.3 Hedersmedlem
§ 11 Hedersmedlem kan utses efter förslag från styrelsen eller förslag till styrelsen från minst 30
föreningsmedlemmar. Hedersmedlemmen skall vara en person som genom sina insatser för IMFFöreningen anses förtjänt av det. Vinner ej förslaget minst ¾ majoritet av de angivna rösterna anses
förslaget ha fallit och vidare skall personens namn ej protokollföras. Beslut fattas på föreningsmöte.
Hedersmedlemskap är kostnadsfritt och livslångt.

2.4 Skyldighet
§ 12 Medlemmar skall följa föreningens stadgar och föreskrifter.

2.5 Utträde ur medlemskap
§ 13 Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte förnyat sitt medlemskap anses ha
begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemmen skall vid utträdande ur föreningen avföras från
medlemsförteckningen.
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3.0 FÖRENINGSMÖTE
3.1 Allmänt
§ 14 Föreningsmötet är IMF-Föreningens högsta beslutande organ.

§ 15 Rösträtt på föreningsmötet äger samtliga ordinarie medlemmar. Hedersmedlemmar äger endast
närvaro- och yttranderätt. Avgående styrelse äger röst-, närvaro- och yttranderätt på
föreningsmötet, med undantag fråga om ansvarsfrihet där de ej äger rösträtt.

§ 16 Medlemsavgiften skall vara erlagd, om sådan avgift är fastlagd, senast två veckor före
föreningsmöte för att ordinarie medlem skall äga rösträtt. Röstning får ej ske genom fullmakt.

§ 17 Protokoll skall föras vid föreningsmöten och föreligga i justerat skick inom en månad efter
föreningsmötets genomförande.

§18 Vid omröstning på föreningsmöte gäller:
-

-

Enkel majoritet om annat ej fastställs.
Vid lika röstetal gällande propositioner eller motioner skall förslagen presenteras på nytt, och
en ny omröstning genomföras. I händelse av lika röstetal efter omröstningen avgör lotten.
Vid lika röstetal gällande personval skall en ny omröstning genomföras mellan de kandidater
som erhållit flest samt lika röstetal. I händelse av lika röstetal efter den nya omröstningen
avgöra lotten.
Sluten omröstning tillämpas då så begärs av minst en person.
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3.2 Kallelse
§ 19 Styrelsen kallar till ordinarie föreningsmöte enligt följande:
-

Kallelsen skall vara synlig och tillgänglig i IMF-Föreningens lämpliga kommunikationskanaler
samt på föreningens hemsida senast tre (3) veckor före föreningsmötet.
Eventuella motioner skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast två (2) veckor före mötet.
Föredragningslista, innehållande eventuellt inkomna motioner, skall vara anslagen i IMFFöreningens lämpliga kommunikationskanaler senast en (1) vecka före föreningsmötet.
Föreningsmötet är beslutmässigt om ovanstående tre punkter är uppfyllda.

3.3 Ordinarie Föreningsmöte
§ 20 Ordinarie föreningsmöte sammanträder två gånger per verksamhetsår.
-

Första ordinarie föreningsmöte skall hållas senast sex (6) veckor efter höstterminens start.
Andra ordinarie föreningsmöte skall hållas senast under kalenderårets andra kvartal.

§21 Vid verksamhetsårets första ordinarie föreningsmöte skall följande punkter finnas upptagna på
föredragningslistan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
Fastställande av resultaträkning för föregående verksamhetsår.
Fastställande av balansräkning för föregående verksamhetsår.
Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. De i styrelsen som berörs av frågan äger
ej rösträtt i denna fråga.
Rapportering av IMF-Föreningens ekonomiska situation.
Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår.
Fastställande av Marknadsföringsutskottets verksamhetsplan för innevarande mandatperiod.
Fastställande av Näringslivsutskottets verksamhetsplan för innevarande mandatperiod.
Fastställande av Sociala utskottets verksamhetsplan för innevarande mandatperiod.
Fastställande av Utbildningsutskottets verksamhetsplan för innevarande mandatperiod.
Motionssvar och behandling av propositioner.
Val av vice ordförande i marknadsföringsutskottet.
Val av vice ordförande i näringslivsutskottet.
Val av vice ordförande i sociala utskottet.

§ 22 Vid verksamhetsårets andra ordinarie föreningsmöte skall följande punkter finnas upptagna på
föredragningslistan:
1.
2.
3.
4.
5.

Rapportering av IMF-Föreningens ekonomiska situation
Behandling av inkomna motioner och propositioner.
Föredrag av motioner och propositioner.
Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för mandatperioden.
Rapportering av Utbildningsutskottets verksamhetsberättelse för innevarande
mandatperiod.
6. Rapportering av Marknadsföringsutskottets verksamhetsberättelse för innevarande
mandatperiod.
7. Rapportering av Näringslivsutskottets verksamhetsberättelse för innevarande mandatperiod.
8. Rapportering av Sociala utskottets verksamhetsberättelse för innevarande mandatperiod.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Val av ordförande
Val av vice ordförande
Val av ekonomiansvarig
Val av ordförande marknadsföringsutskottet.
Val av ordförande näringslivsutskottet.
Val av ordförande i sociala utskottet.
Val av ordförande i utbildningsutskottet.

3.4 Extrainkallat Föreningsmöte
§ 23 Extra föreningsmöte för ett visst givet ärende hålls snarast under pågående termin om styrelse
eller minst 20 person, av IMF-Föreningens ordinarie medlemmar skriftligen så yrkar. För extra
föreningsmöte gäller i övrigt tillämpliga delar av dessa stadgars paragrafer.

4.0 STYRELSEN
§ 24 Styrelsen väljs och är ansvariga inför föreningsmötet. Styrelsen handhar ledningen av IMFFöreningens verksamhet och är IMF-Föreningens högsta beslutande organ mellan föreningsmötena.
Styrelsen har att tillse ekonomin och de ekonomiska redovisningsrutinerna sköts på ett
tillfredställande sätt.

§ 25 Styrelsen beslutar om vilka, dock minst två av styrelsens ledamöter, som äger rätt att teckna
firma, dessa äger även attesträtt. Attesträtt kan bifallas andra ledamöter för att underlätta arbetet.
Förenings firma är IMF-Föreningen vid Mälardalens högskola. Dessa äger endast rätt att teckna firma
i en förening. Vid uttag från IMF-Föreningens bankkonto samt betalning av fakturor ska båda
firmatecknare godkänna.

§ 26 Styrelsen består av föreningens ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig som utgör
presidiet, samt ordförande & vice ordförande i följande utskott: Marknadsföringsutskottet,
näringslivsutskottet, sociala utskottet och utbildningsutskottet. Denna paragraf fastställer samtliga
styrelseledamöters titlar. Samtliga ledamöter äger rösträtt i styrelsen. Valbar till styrelsen är samtliga
ordinarie medlemmar. Mandatperioden löper under hela verksamhetsåret enligt § 3, men varje
enskild styrelsemedlem skall finnas som kontaktperson för nästkommande styrelse fram till att
ansvarsfrihet bifalles.

§ 27 För varje post i styrelsen finns en befattningsbeskrivning som stadgar de grundläggande
ansvarsområdena och uppgifter som innehavaren av posten bör uppfylla. Befattningsbeskrivningarna
godkänns vid verksamhetsårets andra ordinarie föreningsmöte och gäller sedan för ett år framåt till
fördel för att varje individuell styrelse kan frambringa egna bestämmelser.

§ 28 För att styrelsen skall vara beslutsför skall minst 1/2 av styrelsens röstberättigade ledamöter
närvara. För att beslut ska kunna fattas krävs enkel majoritet beräknad på det totala antalet
närvarande styrelseledamöter. Vid lika röstetal vinner den sida som ordförande företräder.
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§ 29 Protokoll skall föras vid samtliga styrelsemöten. Protokollet skall publiceras på föreningens
hemsida senast en månad efter styrelsemötet om inte särskilda skäl föreligger.

§ 30 Utöver vad som i övrigt avses i dessa stadgar åligger det styrelsen:
- Att ansvara for IMF-Föreningens långsiktiga verksamhet infor föreningsmötet.
- Att verkställa föreningsmötets beslut.
- Att förbereda dagordning med tillhörande rapporter infor föreningsmötet.
- Att inrätta samt avveckla projekt eller motsvarande samt tilldela dessa en ansvarig medlem.
- Att besluta i frågor av policykaraktär.
- Att inför kommande första ordinarie föreningsmöte efter avslutad mandatperiod, upprätta och
presentera föreningens årsberättelse, undertecknad av samtliga ledamöter i den dåvarande
styrelsen.
§ 31 Om styrelseledamot avgår under mandatperioden kan styrelsen i väntan på föreningsmötes
beslut bevilja styrelseledamotens entledigande samt, med omedelbar verkan, i dennes ställe
interimistiskt utse annan. Posten kan lämnas först da styrelsemedlemmens pågående projekt har
slutförts.

§ 32 Misstroendeförklaring gentemot personer vilka innehar en förtroendepost inom föreningen
trader i kraft efter beslut av föreningens styrelse. Om en styrelseledamot gravt har misskött sitt
förtroendeuppdrag har styrelsen ratt att missförtroendeförklara styrelseledamoten. For ett
uteslutande fodras en kvalificerad majoritet med minst 2/3 av ett föreningsmöte for att kunna
fastställa misstroendeförklaringen.

§ 33 Vid förfall av föreningens ordförande eller efter förordnande av denna inträder vice ordförande i
ordförandens plats. Vid förfall av såväl föreningens ordförande samt vice ordförande
äger styrelsen rätt att utse andra i dessas befogenheter.

§ 34 Ingen styrelsemedlem far vara partipolitiskt aktiv under sin mandatperiod. Om
styrelsemedlemmen ar partipolitiskt aktiv vid mandatperiodens början eller under mandatperioden
sa får styrelsemedlemmen antingen omedelbart avsäga sig sina politiska uppdrag eller avsäga sig sin
post i IMF-Föreningens styrelse.

5.0 UTSKOTT
§ 35 Föreningen har fyra utskott. Dessa är Utbildningsutskottet, Marknadsföringsutskottet,
Näringslivsutskottet och Sociala utskottet. Utskotten är ansvariga för det löpande arbetet inom
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respektive utskott. Det åligger utskotten att bedriva kontinuerlig föreningsverksamhet efter på
föreningsmötet fastlagds verksamhetsplan. Verksamhetsplanen skall ligga inom föreningsbudgeten.

§ 36 Mandatperioden löper helårsvis enligt IMF-Föreningens verksamhetsår. I ett sådant fall löper
verksamhetsårets första mandatperiod fr.o.m. 1: a juli t.o.m. 31: a december. Verksamhetsårets
andra mandatperiod löper fr.o.m. 1: a januari t.o.m. 30:e juni.

§ 37 Det åligger utskottets ordförande:
-

Att övervaka att utskottet bedriver kontinuerlig föreningsverksamhet efter fastlagd
verksamhetsplan.
Att verksamhetsplanen skall liga inom föreningsbudgeten.
Att vara sammankallar till utskottsmöten.
Att dokumentera sitt arbete på lämpligt sätt för att göra överlämnandet till sin efterträdare
så bra som möjligt.
Att i samråd med utskottet upprätta mål i början av varje termin och sedan arbeta för att
dessa uppnås.
Att främja samarbetet med andra delar inom föreningen, såsom utskott, fristående projekt
och styrelsen.

6.0 VAL
§ 38 Medlem rekommenderas en inneha ledarmotspost i presidiet samtidigt som annan
förtroendevald post. Med förtroendepost menas i detta avseende post som väljs av föreningsmötet
eller styrelsen, så som general för IMF-Föreningens rookieperiod.

§ 39 Vid omröstning gäller enkel majoritet om annat ej fastställs. Vid lika röstetal gällande personval
skall en ny omröstning genomföras mellan de kandidater som erhållit flest samt lika röstetal. I
händelse av lika röstetal efter den nya omröstningen avgör lotten. Sluten omröstningen tillämpas
endast vid personval, då så begärs av minst en person.

7.0 REVISION
§ 40 De av föreningsmötet utsedda lekmannarevisor skall granska ekonomi inom IMF-Föreningen
under angivet verksamhetsår. Styrelsen skall tillhanda ha berättelse utöver utfallet av denna
granskning och tillstyrka eller avstyrka att styrelsen beviljas ansvarsfrihet tre (3) veckor innan
fastslagen mötesdag.

8.0 STADGEÄNDRING
§ 41 Beslut rörande ändringar av stadgarna fattas av ordinarie föreningsmöte med ¾ majoritet. Dock
skall beslut rörande ändring fattas av två efter varandra följande föreningsmöten (ordinarie eller
extra) med minst en månads mellanrum med ¾ majoritet av de angivna rösterna.
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§ 42 Styrelsen har mellan föreningsmötena tolkningsföreträde av stadgan då tvister därom uppstår.

9.0 UPPLÖSNING
§ 43 För att IMF-Föreningen skall kunna upplösas krävs att krav på upplösning skriftligen tillkommer
ordinarie föreningsmöte. För upplösning av IMF-Föreningen fordras beslut på två efter varandra
följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum, varav minst ett skall vara ordinarie.
Beslut fattas med ¾ majoritet av de angivna rösterna. Beslut fattas även om disposition av
föreningens tillgångar.

§ 44 Vid eventuell upplösning skall föreningens tillgångar förvaltas genom donation till likasinnad
verksamhet. Hur föreningens tillgångar ska fördelas beslutas på föreningens sista föreningsmöte.
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