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Kap. 1 Föreningens namn, syfte och verksamhet

§ 1 Föreningens namn är Sigma vid Åbo Akademi rf, nedan även benämnd Sigma.

Föreningens hemort är Åbo stad och dess språk är svenska.

§ 2 Föreningen är en specialförening inom Åbo Akademis studentkår. Föreningens

syfte är att verka som intresseorganisation för matematikstuderande vid Åbo

Akademi. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att arrangera möten av både

bildande och sällskaplig natur, vid behov ordna exkursioner, bedriva

publikationsverksamhet, gulnäbbsverksamhet, medverka i studentkårens

verksamhet, samt samarbeta med ämnet matematik och andra

studentföreningar.

§ 3 Föreningen stöder sin verksamhet genom att bedriva caféverksamhet, motta

understöd, donationer och testamenten samt äga för verksamheten nödvändig

lös egendom.

§ 4 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår börjar den 1 januari.

Kap. 2 Medlemmar

§ 5 Föreningens medlemmar är ordinarie och stödande medlemmar.

§ 6 Ordinarie medlem är den som betalt medlemsavgiften och anslutningsavgiften,

studerar eller har studerat på utbildningslinjen för naturvetenskaper med

matematik som huvud- eller biämne, eller en person som är intresserad av

föreningens verksamhet. Höstmötet besluter om storleken av den

anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs hos medlemmarna.

Om höstmötet beslutat att inte uppbära årlig medlemsavgift bör medlem

bekräfta medlemskap på av styrelsen fastställt sätt.

§ 7 Person som har betalt anslutningsavgiften och som vill stöda föreningens syfte

och verksamhet är stödande medlem.

§ 8 Av ordinarie och stödande medlemmar uppbärs de medlemsavgifter som

fastställs på höstmötet.



§ 9 Endast ordinarie medlem har rösträtt vid föreningsmöte.

§ 10 En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla

detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid

föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

§ 11 Medlem kan uteslutas ur föreningen om hen genom sitt beteende inom eller

utom föreningen avsevärt har skadat denna. Beslut om uteslutning av medlem

kräver minst tre fjärdedels (3/4) röstmajoritet av föreningsmöte. I

möteskallelsen bör nämnas om uteslutning av medlem.

Kap. 3 Styrelse och förvaltning

§ 12 Styrelsens mandatperiod omfattar ett kalenderår. Styrelsens ordförande väljes

på höstmötet och äger rätt att därefter intill årsskiftet som adjungerad

medlem utan rösträtt deltaga i styrelsens möten. Övriga styrelsemedlemmar

väljs även de på höstmötet.

§ 13 Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande

och 4 – 8 andra medlemmar. Styrelsens mandattid är ett kalenderår. Styrelsen

väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom sig en sekreterare, en

kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse

av ordföranden eller då denna har förhinder på kallelse av vice ordföranden då

de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

§ 14 Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller

viceordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med

enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid

personval avgör emellertid lotten.

§ 15 Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, viceordförande,

sekreterare eller kassör, två tillsammans.

§ 16 Styrelsen kan utse en funktionärsgrupp för speciella uppgifter.

Kap. 4 Räkenskapsperiod och revision

§ 17 Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga

handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till



verksamhetsgranskaren senast två veckor före vårmötet.

Verksamhetsgranskaren skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast

en vecka före vårmötet.

Kap. 5 Föreningens möten

§ 18 Föreningens beslutanderätt utövas av föreningsmötet som sammanträder till

höstmöte, vårmöte och extra möten.

§ 19 Föreningens vårmöte hålls i januari-april och höstmöte i oktober-december på

en av styrelsen fastställd dag. Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar,

är deltagande i föreningens möte också möjligt genom datakommunikation

eller med något annat tekniskt hjälpmedel. Ett extra möte hålls då

föreningsmötet så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill

eller då minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar

skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall

hållas inom 30 dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos

styrelsen.

§ 20 Varje röstberättigad medlem har en röst. Som mötets beslut gäller, om inte

något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än

hälften av de avgivna rösterna. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet.

Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid personval avgör

emellertid lotten.

§ 21 Styrelsen skall sammankalla till föreningsmöte per epost senast sju dagar före

mötets avhållande. Till kallelsen bör föredragningslista jämte nödvändiga

handlingar bifogas. Föreningsmötet är beslutfört då minst tio ordinarie

medlemmar är närvarande.

§ 22 Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

- bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras

- besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till

styrelsen och andra ansvarsskyldiga

- övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

§ 23 Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:



- verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas

storlek för följande kalenderår fastställs

- val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen

- val av en verksamhetsgranskare och dess suppleant

- övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Kap. 6 Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

§ 24 Beslut om ändring av stadgarna skall fattas vid föreningsmöte med minst tre

fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I

möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna.

§ 25 Beslut om stadgeändringen träder i kraft så snart det inskrivits i

föreningsregistret.

§ 26 Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid föreningsmöte med minst

tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I

möteskallelsen skall nämnas om upplösning av föreningen. Om föreningen

upplöses tillfaller tillgångarna Åbo Akademis studentkår.

Kap. 7 Särskilda stadganden

§ 27 Närmare uppgifter om stadgarnas tillämpning och föreningens verksamhet

ingår i arbetsordningen. Beslut om ändring av arbetsordningen fattas av

föreningsmötet.

§ 28 I övrigt skall gällande lag om föreningar följas.


