Stadgar

Kapitel 1 – Organisation
§1 Namn, säte och förbund
Vilhelm Mobergs-gymnasiets elevråd (Vilhelm Mobergs-gymnasiets student council) är ett förbund
av och för elever på Vilhelm Mobergs-gymnasiet. Elevrådet är en partipolitiskt och religiöst obunden
organisation som har sitt säte i de mörka småländska skogarna.

§2 Vision
Vilhelm Mobergs-gymnasiets elevråds vision är att ge eleverna en bra skolgång där de har chansen
att påverka sin skolgång, samt att bli det fetaste elevrådet i Sverige.

§3 Definitioner & syfte




Förtroendevald är en person som är vald till ett förtroende uppdrag av årsmötet.
Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ.
Elevrådet ska alltid jobba för att ha en ekonomisk vinst på eventen som elevrådet anordnar.

§4 Räkenskaps-, verksamhets- samt medlemskapsår
Organisationens räkenskaps-, verksamhets- samt medlemskapsår omfattartiden mellan årsmötena.
Årmötena måste äga rum under aprilmånad.

§5 Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst 3 medlemmar, var av en ordförande, och en sekreterare

Kapitel 2 – Medlemskap
§1 Antagande till post
För att få en post i Vilhelm Mobergs-gymnasiets elevråd kan man kandidera till årsmötet.
Styrelsen kan under medlemskapsåret värva en elev till en post i elevrådet. Först sätts personen på
en testperiod som är 60 dagar, efter detta överlägger styrelsen om personens framtid i elevrådet.

§ 2 Medlemskrav
På en elevrådsmedlem ställs vissa krav, medlemmen ska:




Vara engagerad i elevrådets olika uppgifter
Kunna ta ansvar för dess handlingar och kunna utföra uppgifter på en bestämd tid.
Visa respekt gentemot andra och deras åsikter

OM en medlem inte följer Vilhelm Mobergs-gymnasiets stadgar kan styrelsen utesluta en
medlem från organisationen, i väntan på kommande årsmöte där hen kan väljas in igen.

Kapitel 3 – Årsmötet
§1 Möteshandlingar, kallelse och dagordning
Styrelsen ska kalla alla elever till årsmötet. Kallelsen måste vara tillhanda senast två veckor innan
årsmötets inledande, för samtliga elever. Styrelsens propositioner skall vara tillhanda för alla elever
senast två veckor innan årsmötets inledande. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka
innan årsmötets inledande.
Protokoll från årsmötet med bilagor ska vara tillgängliggjort för samtliga elever senast innan
sommarlovets början.

§2 Årsmöteshandlingar
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mötets öppnande
Fastställande av arbetsordningen
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av mötesjusterare, samt rösträknare
Val av valberedning
Behandling av årsmötets inkomna motioner och propositioner
Fastställande av verksamhetsberättelse
Val av styrelse
Val av elevrådsmedlemmar
Övriga frågor
Mötets avslutande

§3 Handlingsrätt
Elever har motions-, yrkande- och röst-rätt under samtliga punkter på årsmötet samt
nomineringsrätt till val av förtroendevalda.
Styrelsen har propositionsrätt. Styrelsen har yttranderätt under samtliga punkter och yrkanderätt
under samtliga punkter förutom de som rör val av förtroendevalda.

Kapitel 4 – Stadgar och upplösning
§1 Stadgeändringar
För att ändra i stadgarna krävs att fyra femtedelar(80 %) av årsmötet och majoriteten av den styrelse
som var, godkänner ändringarna. Vid en styrelse där det förekommer att de är ett jämnt antal
styrelsemedlemmar, har ordförande en vågmästarroll.

§2 upplösning
Organisationen upplöses då samtliga i styrelsen kommer fram till beslutet att pausa organisationen.
Elevrådets kvarvarande tillgångar förvaras på så sätt att nästa elevråd kan använda dessa.

