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1 Allmänt
Ändamål
§1. Lindholmens Pubförening är en ideell förening ämnad att främja det sociala livet vid sidan av
studierna på Chalmers campus Lindholmen. Föreningen har sitt säte i Göteborg.
§2. Föreningen ansvarar för den samlingslokal som finns på skolan, hädanefter benämnd 11:an.
Medlemmar
§3. Medlem i föreningen är sektionsmedlem inom Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen som
studerar vid Chalmers campus Lindholmen.
Verksamhetsår
§4. Föreningens verksamhetsår löper från den 1:a maj till den 30:e april.

2 Organisation
Struktur
§5. Föreningen utgörs av dess medlemmar samt av en ledning som består av en styrelse och minst
tre förtroendevalda.
Verksamhetsutövande
§6. Föreningens verksamhet utövas genom:
1. Föreningsmöte
2. Styrelsen och förtroendevalda
§7. Föreningens verksamhet granskas av
1. Föreningens revisor
Ansvarsförhållande
§8. Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
§9. Föreningens styrelse handhar föreningens verksamhet.
§10. Föreningens ledning ansvarar för driften av föreningens verksamhet.
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3 Pubstyrelsen
Sammansättning
§11. Styrelsen består av och är begränsad till ordförande, ekonomiansvarig, vice-ordförande
samt vice sektionsordförandena från Ingenjörsteknolog och Sjösektionen vid Chalmers campus
Lindholmen. Den skall även bestå av ytterligare två ledamöter.
§12. Föreningens Vice Ordförande har i Ordförandes frånvaro dennes rättigheter och skyldigheter
gentemot föreningens verksamhet.
Åliggande
§13. Det åligger styrelsen samt de förtroendevalda att agera opartiskt gentemot någon sektion och
att arbeta för föreningens verksamhet.
§14. Det åligger ekonomiansvarig att ansvara för den ekonomiska administrationen i föreningen.
Ansvar
§15. Styrelsen redovisar på föreningsmötet föreningens verksamhet och ekonomi.
§16. Föreningens ordförande, vice ordförande samt ekonomiansvarig har rätt att var för sig vara
föreningens firmatecknare.
§17. Någon i styrelsen skall vara tillståndsutbildad och vara tillståndsinnehavaren.
§18. Tillståndsinnehavare ansvarar för att verksamheten följer gällande lagar och förordningar.
§19. Sektionsrepresentanternas ansvar består av tillsyn av ordförande samt ekonomiansvariges
arbete.
Styrelsemöte
§20. Ordförande är sammankallande för styrelsens möten.
§21. Styrelseledamot äger rätt att hos ordförande begära utlysande av styrelsemöte.
§22. Styrelsen sammanträder minst en gång per termin och vid behov.
Beslutsförhet
§23. Pubstyrelsen är beslutsmässig när minst fyra styrelseledamöter är närvarande.
§24. Vid lika röstetal gäller som beslut den mening som biträdes av föreningens ordförande.
Protokoll
§25. Protokoll skall föras vid styrelsemöte och justeras av styrelseledamot. Protokollet skall
arkiveras efter justering.
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4 Föreningens löpande verksamhet
Sammansättning
§26. Pubföreningens ledning ansvarar för föreningens löpande verksamhet.
§27. Styrelsen ansvarar för att tillsätta övriga förtroendevalda.
§28 Föreningens ledningsmedlemmar ska, om möjligt, fördelas jämnt (50/50) mellan Sjö-och
Hsektionen.
§29 Vid val av ny ledning skall minst 30 % av nyvalda ha tidigare erfarenheter av pubverksamhet
bedriven i studentsammanhang.
§30 Om valberedningen tillika styrelsen finner att punkt §28 och §29 ej kan följas till fullo skall
detta motiveras på följande föreningsmöte och tas upp på följande föreningsmöte.

5 Medlemsrättigheter och skyldigheter
Rättigheter
§31. Varje medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på föreningsmötet.
§32. Endast medlem är valbar till Pubföreningens ledning.
§33. Medlem har rätt att ta del av mötesprotokoll och övriga handlingar.
§34. Medlem har rätt att nyttja av föreningen erbjudna tjänster.
Skyldigheter
§35. Medlem är skyldig att rätta sig efter föreningens stadgar, reglemente, övriga handlingar och
beslut.

6 Föreningsmötet
Befogenheter
§36. Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ
Sammanträde
§37. Föreningsmötet skall sammanträda en gång under termin ett och en gång under termin två
samt vid behov.
Tillträde
§38. Föreningsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen eller i undantagsfall av kårens inspektor.
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§39. Föreningsmötet under termin ett skall behandla följande punkter:
· Att behandla verksamhets- och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår Lindholmens
Pubförening Stadgar 5 (7) Reviderad den 2014-04-11
· Att pröva frågan om ansvarsfrihet för avgående Pubstyrelse
Föreningsmötet under termin två skall behandla följande punkter:
· Val av ordförande tillika tillståndsinnehavare
· Val av ekonomiansvarig
· Val av revisor till nästkommande år
· Behandla verksamhetsplan och budget för kommande år # Val av
vice ordförande.
§40. Styrelsen valda under föreningsmötet termin två tillträder under läsperiod fyra kommande
verksamhetsår.
Utlysande
§41. Föreningsmötet skall utlysas minst fjorton dagar i förväg genom att kallelse med preliminär
föredragningslista anslås.
§42. Senast sju dagar i förväg skall slutlig föredragningslista anslås.
Beslutförhet
§43. Föreningsmötet är beslutsmässigt om mötet är behörigt utlyst. Om mindre än 15
medlemmar närvarar på mötet skall medlems begäran om bordläggning godtas utan
diskussion.
Motion
§44. Medlem som önskar ta upp frågor på föredragningslistan skall anmäla detta skriftligen till
styrelsen senast sju dagar före föreningsmötet.
Omröstning
§45. Röstning med fullmakt får ej ske.
§46. Vid lika röstetal gäller som föreningsmötets beslut den mening som biträdes av föreningens
ordförande.
Protokoll
§47. Föreningsmötesprotokoll skall justeras av två av mötet valda justeringspersoner. Justerat
protokoll anslås senast tre veckor efter mötet.
Lindholmens Pubförening Stadgar 6 (7) Reviderad den 2013-03-19
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7 Reglementen och andra styrande dokument
Befattningsbeskrivning
§48. Arrangemang i puben styrs av dokumenten ”Regler för uthyrning av puben - Campus
Lindholmen 061013” samt ” Internarbetsordning för arrangemang inom Chalmers Studentkår091026” ”

8 Valberedning
Valberedning
§49. Föreningens valberedning är avgående styrelse.
Ansvar
§50. Valberedningen ansvarar för nomineringar till ordförande, vice ordförande och
ekonomiansvarig.

9 Revision och ansvarsfrihet
Revisorer
§51. Föreningsmötet utser en revisor med uppgift att granska föreningens verksamhet och
ekonomi under och efter avslutat verksamhetsår.
§52. Föreningens revisor kan ej inneha annan förtroendepost eller anställning i föreningen under
sitt verksamhetsår.
Ansvarsfrihet
§53. Ansvarsfrihet är beviljad styrelsen då föreningsmötet fattat beslut om detta.
§54. Skall styrelsemedlem med ekonomiskt ansvar avgå före mandatperiodens slut, skall revision
företagas.
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10 Ändrings--- och tolkningsfrågor
Stadgeändring
§55. Ändring av eller tillägg till denna stadga kan endast göras av föreningsmötet och om två
tredjedelar (2/3) av de närvarande är om beslutet ense på två på varandra följande
föreningsmöten och den föreslagna lydelsen varit anslagen tillsammans med den slutliga
föredragningslistan sju dagar i förväg.
Reglementsändring Lindholmens Pubförening Stadgar 7 (7) Reviderad den 2013-03-19
§56. Reglemente kan fastställas av styrelsen på styrelsemöten om minst två tredjedelar av de
närvarande är om beslutet ense.

11 Föreningens upplösning
Beslut om upplösning
§57. Föreningen upplöses genom att beslut på två på varandra följande föreningsmöten med min
tre fjärdedelars (3/4) majoritet och minst 20 bifallande medlemmar.
Tillgångar
§58. Vid beslut om upplösning av föreningen skall samtliga tillgångar och skulder, som
framgår av upprättad balansräkning, i och med upplösningen tillfalla lika respektive
medlemssektion på Chalmers campus Lindholmen.
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