Stadga för Skvaderns elevorganisation
Antagen av årsstämman
den 27 mars 2007,
godkänd av rektor
den 27 mars 2007

§1 Ändamål
Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten mellan
styrelsen och övriga medlemmar ska vara så direkt som möjligt, så att beslut skall kunna fattas på
ett effektivt sätt som möjligt. Stadgan skall också tydligt klargöra var beslutanderätten för olika
frågor ligger. Denna stadga bidrar till en effektiv organisation av elevinflytandet.

§2 Organisation
Mom.1.
Skvaderns elevorganisation består av elever vid Skvaderns gymnasieskola.
Mom.2.
Organisationens beslutande organ är årsstämman och elevstyrelsen.
Skolans rektor, lärare eller annan av rektor särskilt utsedd
representant äger rätt att delta i årsstämmans och elevstyrelsens
överläggningar men ej i besluten och skall erhålla kallelse till sammanträdena med nämnda
organ.
Mom.3.
Organisationen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§3 Medlemmar
Mom.1.
Inskrivna och heltidsstuderande programstudent vid Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall är
medlemmar i Skvaderns elevorganisation.
Mom.2.
Medlemmarna äger rätt att lämna förslag till elevstyrelsen, elevstyrelsens organ, årsstämman eller
annat av elevstyrelsen påkallat möte.
Mom.3.
Medlemmar vilka inte är förtroendevalda äger endast beslutanderätt på årsstämma.

§4 Årsstämma
Mom.1.
Elevdemokratins högsta beslutande organ är årsstämman.
Mom.2.
Ordinarie årsstämma hålls en gång per år. Extra årsstämma hålls då elevstyrelsen så finner
erforderligt, då det skriftligen begärs av minst 1/3 av skolans elever eller då elevdemokratins
verksamhetsrevisor så påkallar.
Mom.3.
Kallelse till årsstämman utfärdas av elevstyrelsen genom annonsering på FC, storsamling samt på

anslagstavla. Kallelse till ordinarie årsstämma skall utgå senast åtta veckor före stämman. Förslag
till föredragningslista skall utgå senast två veckor före stämman. Kallelse till extra årsstämma
skall utgå minst fyra veckor före stämman. Förslag till föredragningslista för extra årsstämma
skall finnas före stämman.
Mom.4.
Rätt att väcka förslag till årsstämma tillkommer elevstyrelsen, samt varje enskild medlem i
Skvaderns elevorganisation.
Mom.5.
Förslag avsett att behandlas av ordinarie årsstämma skall vara elevstyrelsen tillhanda
senast fyra veckor före stämman. Förslag avsett att behandlas av extra årsstämma skall vara
elevstyrelsen tillhanda inom tid som styrelsen bestämmer med hänsyn till kallelsetidens
längd. Sista dag för inlämnande av förslag till årsstämman skall anges i kallelse enligt
Mom.3
Mom.6.
Elevstyrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelser, elevstyrelsens förslag
samt övriga förslag försedda med elevstyrelsens yttrande skall senast två veckor före ordinarie
årsstämma vara eleverna tillhanda via FC. Elevstyrelsens förslag och yttrande med anledning av
ärenden vid extra årsstämma skall vara eleverna tillhanda före stämman.
Mom.7.
Samtliga av styrelsens förtroendevalda elever kan avsättas på extra årsmöte. För detta krävs två
tredjedels majoritet.
Mom.8.
Representanter från klasserna vilka ställer upp för val får möjlighet att presentera sig innan
omröstningen genomförs. Rösträkningen genomförs av valda rösträknare, vilka utses av
stämman.
Mom.9.
Varje elev äger en röst, ledamot av elevstyrelsen äger ej delta i omröstning rörande ansvarsfrihet
för denna eller i val av verksamhetsrevisorer.
Mom.10.
Omröstning vid årsstämma sker öppet, utom vid personval då omröstning skall ske slutet. Öppen
omröstning sker genom uppvisande av röstkort, rösträkning skall ske om röstberättigad
stämmodeltagare så begär. Vid sluten omröstning skall valsedel för att vara giltig, uppta exakt så
många namn av de föreslagna kandidaterna som valet avser.
Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet utom då annat stipuleras i §4 mom.7.
och §7. Vid lika röstetal avgör lotten då frågan är om personval, i annat fall äger
förhandlingsordföranden utslagsröst. Röstning får ej ske medelst fullmakt.

Mom.11.
Elevstyrelsen åligger att till årsstämma framlägga förslag till procedurregler och
föredragningslista. Vid ordinarie årsstämma skall därvid följande ärenden
förekomma;
• val av ordförande och vice ordförande att leda stämmans förhandlingar,
• val av sekreterare för stämmans protokoll,
• val av två justeringsmän och två rösträknare,
• fastställande av röstlängd,
• fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning,
• elevstyrelsens verksamhetsberättelse,
• verksamhetsrevisorernas berättelse,
• fråga om ansvarsfrihet för elevstyrelsen,
• val av ny elevstyrelse för tiden intill nästa ordinarie årsstämma,
• val av verksamhetsrevisor för samma tid,
• behandling av övriga förslag från elevstyrelsen (propositioner),
• behandling av övriga inkomna förslag (motioner),
• övriga frågor.
Mom.12.
I det fall vakanser uppstår i elevstyrelsen under gällande mandatperiod skall fyllnadsval
genomföras.
§5 Elevstyrelsen
Mom.1.
Elevstyrelsen handhar Skvaderns elevorganisations ledning och är, då stämma ej är samlad,
organisationens högsta beslutande organ. Elevstyrelsen är ansvarig inför årsstämman.
Mom.2.
Elevstyrelsen består av elevstyrelseordföranden, sekreterare samt ledamöter, alla valda av
årsstämman. Elevstyrelseordförande utses genom personval av och inom elevstyrelsen vid
konstituerande möte.
Mom.3.
Elevstyrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen samt därutöver då
elevstyrelseordföranden så finner erforderligt, minst hälften av stämman valda styrelseledamöter
så begär eller då organisationens verksamhetsrevisorer så fordrar.
Mom.4.
Elevstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av stämman valda ledamöter är närvarande.
Mom.5.
Varje ledamot äger en röst. Alla ärenden avgörs genom öppen omröstning, omröstning vid
personval skall ske slutet om någon så påfordrar. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal äger fungerande ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten skiljer.

Mom.6.
Elevstyrelsen åligger att;
a i överensstämmelse med antagna program, dessa stadgar och
årsstämmans beslut planlägga, leda och samordna verksamheten,
b årligen fastställa riktlinjer och budget för nästkommande års verksamhet,
c utse de organ och funktionärer som krävs för verksamheten.
d verkställa av årsstämma fattade beslut,
e kalla till samt organisera årsstämma alternativt extra årsstämma i enlighet med §4 mom.10,
f förvalta elevorganisationens tillgångar och handha dess ekonomiska förvaltning,
g företräda eleverna i dess samarbete med skolan och gentemot
övriga organisationer och myndigheter.

§6 Revision
Mom.1.
För granskning av organisationens verksamhet tillsätter ordinarie årsstämma två
verksamhetsrevisorer jämte två suppleanter för dessa.
Mom.2.
Verksamhetsrevisorerna skall till ordinarie årsstämma avge revisionsberättelse grundad på
granskning av elevstyrelsens protokoll.
Mom.3.
Verksamhetsrevisorerna skall kallas till sammanträde med årsstämma, elevstyrelse och
fortlöpande erhålla handlingar och protokoll från dessa sammanträden.
Verksamhetsrevisorerna skall lämna elevstyrelsen råd och biträde i uppkommande frågor rörande
organisationens förvaltning och tolkning av dess stadgar.

§7 Stadgeändring
Ändringar och tillägg i dessa stadgar kan med två tredjedels majoritet beslutas av ordinarie
årsstämma, men skall innan de tillämpas underställas skolans rektor för godkännande. I den del
godkännande inte lämnas, skall den av skolans rektor senast godkända stadgan tillämpas.

§10 Stadgetolkning
Elevstyrelsen äger att tolka stadgan. Om så är möjligt skall samråd ske med
verksamhetsrevisorerna.

§11 Upplösning
För beslut om Skvaderns elevorganisations upplösande erfordras två tredjedels majoritet vid två
på varandra följande ordinarie årsstämmor.

