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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
§1 Namn och föreningsform 
 
Föreningens namn är LärNat (Lärarnas Naturvetenskapliga förening). LärNat är en religiöst och 
politiskt obunden ideell förening.   

 
§2 Föreningens säte 
 
Föreningens styrelse har sitt säte i Uppsala kommun.  

 
§3 Verksamhet och målsättning 
 
Vi företräder våra medlemmar vid Uppsala Universitet. Föreningen ska tillvarata, främja och 
bevaka dessa studenters intressen, främst vad avser utbildningsfrågor och studiesociala frågor. 
Därutöver har föreningen i uppgift att tillhandahålla informativ och social service för dessa 
studenter samt att verka för ett gott kamratskap dem emellan.  

 
§4 Sammansättning 
 
Föreningen består av studenter samt tidigare studenter vid Uppsala Universitet som läser eller har 
läst en pedagogisk utbildning och som läser eller har läst minst en kurs under TekNat (teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten) under sin utbildningstid. Föreningen representerar studenter vid 
Uppsala Universitet som läser en pedagogisk utbildning och som läser minst en kurs under TekNat 
under sin utbildningstid. Föreningen representerar i Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) 
sektionen Naturvetenskapliga lärarstudenter.  

 
§5 Firmateckning 
 
Föreningens firma tecknas var för sig av ordförande, vice ordförande samt kassör. 

 
§6 Verksamhets- och räkenskapsår 
 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 november till och med 
30 oktober.  

 
§7 Stadgeändring 
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För ändring av dessa stadgar krävs beslut på ett årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 
Förslag till ändring av stadgarna ska ske skriftligen och får ges såväl av medlem som styrelsen. 

 
§8 Upplösning av föreningen 
 
För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 av 
antalet avgivna röster. 
 
Vid upplösningen ska föreningens tillgångar fonderas i fem år för ett eventuellt återskapande av 
föreningen. Därefter ska pengarna skänkas till en organisation vilken beslutas vid upplösningen.  
 
I beslut om upplösning av föreningen ska anges var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska 
arkiveras, till exempel i folkrörelsearkiv eller motsvarande.  

 
§9 Reglementariska föreskrifter  
 
I de reglementariska föreskrifterna fastställs, utöver vad som regleras i föreningens stadgar, ramen 
inom vilken föreningens verksamhet ska bedrivas (exempelvis arbetsuppgifter för ämbeten och 
inför event).  
 
Reglementariska föreskrifter bestäms samt kan ändras på ett enskilt årsmöte alternativt ett 
styrelsemöte. Ämbeten kan tillförordnas av styrelsen om de inte förordnats på ett årsmöte.  

 
FÖRENINGENS MEDLEMMAR 
 
§10 Medlemskap 
 
Medlemskap fås genom att ansöka om detta via föreningen. Höstmötet fastställer årligen 
medlemsavgiften. Medlemsregistret revideras vart tredje år. 

 
§11 Uteslutning 
 
Medlemmar får inte uteslutas ur föreningens verksamhet av annan anledning än att denne har 
försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller 
ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. 
 
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. 
 
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela medlemmen 
varning. 
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Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, 
fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. I 
beslutet ska skälen redovisas samt det anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande. Beslutet 
ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. 
 
Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av föreningens styrelse. 

 
§12 Medlemmars rättigheter och skyldigheter 
 
Medlemmar har om ej annat beslut föreligger (se §11)  
 

- Rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna 
- Rätt att rösta vid årsmöten 
- Rätt till information om föreningens angelägenheter 
- Närvarorätt vid styrelsemöten, ej yttrande- och förslagsrätt utan adjungering  
- Inte rätt till del av föreningens behållning vid upplösning 

 
ÅRSMÖTE 
 
§13 Tidpunkt och kallelse 
 
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls en gång varje hösttermin i november.  
 
Kallelse jämte förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas 
medlemmarna via e-post. Har förslag som t.ex. stadgeändring, upplösning, sammanslagning av 
föreningen med annan förening, fråga av stor ekonomisk betydelse eller annan fråga av väsentlig 
betydelse för föreningen eller dess medlemmar väckts, ska det anges i kallelsen. 
 
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget 
samt styrelsens förslag ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I 
kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.  

 
§14 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 
 
Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet.  
 
Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, för att stå med på 
dagordningen. Förslag kan även ges direkt på årsmötet. 
 

§15 Röst- och yttranderätt på årsmötet 
 
Alla medlemmar har rösträtt på årsmötena. Yttranderätt tillfaller även relevanta personer såsom 
programansvarig och studievägledare. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 
Endast de medlemmar som även är medlemmar i UTN har rösträtt i val till UTN-poster. 
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§16 Beslutförhet 
 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 
 

§17 Beslut och omröstning 
 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med 
undantag för de i §7 och §8 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. 
Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 
 
Val av poster avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit 
högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna 
röster. 
 
För beslut i andra frågor än val krävs en absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet 
avgivna röster. 
 
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska val ske slutet. 
 
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid 
mötet, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse 
av lika röstetal lotten avgöra. 
 

§18 Valbarhet 
 
Valbar till styrelsen, valberedningen och revisorn är röstberättigad medlem. Alumner inom 
föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen. Valbar till poster inom UTN är den 
röstberättigade medlem som även är medlem i UTN. 
 

§19 Ärenden vid årsmötet 
 
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 
 

1. Mötets öppnande. 
 

2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare. 
 

4. Val av protokolljusterare och två rösträknare. 
 

5. Godkännande av mötets behörighet. 
 

6. Fastställande av dagordning. 
 

7. Meddelanden.  
 

8. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 
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b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret. 
 

9. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- 
/räkenskapsåret. 
 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
 

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 
verksamhets-/räkenskapsåret. 
 

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
 

13. Val av  
 

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år, från och med kommande vårtermins början. 
 

b) föreningens kassör för en tid av 1 år, från och med kommande vårtermins början. 
 

c) föreningens vice ordförande/sekreterare för en tid av 1 år, från och med kommande 
vårterminens början.  

 
d) föreningens studieansvarig för en tid av 1 år, från och med kommande vårtermins början. 

 
e) två ledamöter för styrelsen för en tid av 1 år, från och med kommande vårtermins början. 

 
f) en revisor för en tid av 1 år, från och med kommande vårtermins början. 

 
g) ordförande för valberedningen för en tid av 1 år, från och med kommande vårtermins 

början. 
 

h) ledamot till valberedningen för en tid av 1 år, från och med kommande vårtermins 
början. 

 
i) representant/er till sektionsposter i UTN. (se §30) 

 
14. Övriga frågor  

 
15. Ordet fritt 

 
16. Mötets avslutande. 

 
 

§20 Extra årsmöte 
 
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöten. 
 
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst tio röstberättigade 
medlemmar begär det. Sådan bergäran ska formuleras skriftligen till styrelsen och innehålla skälen 
för begäran. 
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När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska styrelsen inom 14 dagar utlysa detta extra 
årsmöte. Mötet ska hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till 
dagordning för extra årsmöte ska tillhandahållas medlemmarna senast sju dagar före mötet.  
 
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen kalla till 
extra årsmöte enligt föregående stycke. 
 
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet behandlas. 
 
Vid ett extra årsmöte gäller angående rösträtt och beslutmässighet §15, §16 och §17. 
 
 

VALBEREDNINGEN 
 
§21 Sammansättning och åligganden 
 
Valberedningen består av en ordförande och minst en övrig ledamot. 
 
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när 
ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 
 
Valberedningen ska senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid den 
aktuella terminens slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. 
 
Valberedningen ska sträva efter att finna kandidater till styrelseledamotsplatserna från de olika 
ämnesområdena definierade i §23.  
 
Senast en vecka före årsmötet kan valberedningen till styrelsen lämna in en skriftlig avrådan med 
motivering gällande en kandidat till valbar post. 

 
REVISORER 
 
§22 Revision 
 
Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll 
samt övriga handlingar. 
 
Revisorn har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöten. 
 
Föreningens räkenskaper ska vara revisorn tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. 
 
Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet om 
styrelsen så begärt. 
 

STYRELSEN OCH UTSKOTT 



8 
 

 
§23 Styrelsens sammansättning 
 
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande/sekreterare, kassör samt två ledamöter. De fem 
styrelseledamöterna ska representera var sitt av de fem ämnesområdena matematik, datavetenskap, 
kemi, fysik och biologi/naturkunskap. Då en representant från något av dessa ämnesområden inte 
finns att tillgå ska en ersättare från något av de andra ämnesområdena utses, detta görs inom 
styrelsen. Vid ordförandens frånvaro är det vice ordförande som verkar ordförande och en 
tillförordnad sekreterare väljs av övriga närvarande och röstberättigade vid möten. För regler kring 
suppleant, se §25. 
 

§24 Styrelsens åligganden 
 
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens 
angelägenheter. Styrelsen ska ansvara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt 
tillvarata medlemmarnas intressen. 
 
Det åligger styrelsen särskilt att 
 

Ø tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, 
 

Ø verkställa av årsmötet fattade beslut, 
 

Ø planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, 
 

Ø ansvara för och förvalta föreningens medel, 
 

Ø tillhandahålla revisorn räkenskaper m.m. enligt §22,  
 

Ø förbereda årsmöte. 
 

Följande arbetsfördelning ska ses som en vägledning för styrelsearbetet:  
 

Ordförandens uppgifter är att 
 

Ø vara föreningens officiella representant och därför närvara på relevanta möten,  
 

Ø leda arbetet samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler 
och beslut efterlevs.  
 

Sekreteraren/vice ordförandes uppgifter är att 
 

Ø föra protokoll över styrelsens sammanträden, 
 

Ø se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt 
ansvara för att föreningens historia dokumenteras, 

 
Ø årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen. 

 
Ø verka ordförande då ordföranden ej är närvarande, övriga uppgifter tilldelas då en 
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tillförordnad sekreterare  
 
Kassörens uppgifter är att 
 

Ø svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens 
räkenskaper, 

 
Ø årligen upprätta förvaltningsberättelse, 

 
Ø utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning, 

 
Ø se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid, 

 
Ø i förekommande fall upprätta en inkomstdeklaration och skicka in den till Skatteverket. 

 
 

§25 Suppleant 
  
Om intresse finns kan årsmötet besluta att tillsätta en suppleant. Suppleanten har närvaranderätt vid 
alla styrelsemöten. Om suppleanten ersätter någon av styrelsens övriga fem medlemmar har 
suppleanten rösträtt (övertar den frånvarandes röst) och lyder under samma föreskrifter som övriga 
styrelsen, se §24. Om suppleanten istället endast är med på mötet och övriga styrelsemedlemmar är 
närvarande har suppleanten inte rösträtt. Suppleanten är inte skyldig att företräda något speciellt 
ämnesområde.  
 
Om någon styrelsemedlem vet med sig att hen inte kommer kunna närvara är hen skyldig att 
informera suppleanten om relevant information som suppleanten ska förmedla på mötet. 
Suppleanten har rätt till all information som delges den övriga styrelsen och ska därför få alla 
styrelsens mailutskick etc samt ha tillgång till mailkontot. Suppleanten kan få erbjudanden om 
uppdrag som tillhör styrelsearbetet men har rätt att tacka nej. Detta måste dock ske innan uppdraget 
påbörjats. Suppleanten bör inte frånsäga sig påbörjat uppdrag.  
 
Vid val av ny styrelse har suppleanten ej förtur till styrelseplatserna utan ska av valberedningen 
behandlas på samma sätt som övriga nominerade. 

 
§26 Ämbeten och utskott 
 
De ämbeten och utskott som alltid ska finnas i föreningen är följande: 
 

1. aktivitetsutskott 
 

2. informationsansvarig 
 

3. studiesocialt ansvarig 
 

4. utbildningsansvarig 
 

Om ämbetena i 1 eller om ämbetena 2-4 ej kan fyllas kan de stå vakanta. För arbetsuppgifter för 
dessa utskott och ämbeten, se de reglementariska föreskrifterna.  
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§27 Övriga utskott  
 
Det åligger styrelsen att vid behov utse eventuella representanter till utskott där medlemmar ska 
representeras. Dessa kan väljas på årsmöte eller styrelsemöte. 
 

§28 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har 
begärt det. 
 
Styrelsen är beslutmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är 
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om 
beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. 
 
Vid sammanträdet ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en 
särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet. 
 
I brådskande fall får ärenden beslutas per capsulam och ska avgöras genom skriftlig omröstning, vid 
telefonsammanträde eller över annat kommunikationsmedel. Om särskilt protokoll inte upprättas 
ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. 
 

§29 Entlediganden och fyllnadsval 
 
Om en person i styrelsen vill entlediga sig kan detta ske tidigast två veckor efter att personen med-
delat detta muntligen eller skriftligen till samtliga övriga personer i styrelsen, om inte särskilda om-
ständigheter föreligger. 

Föreningens ordförande ersätts vid entledigande av vice ordförande. Fyllnadsval av ny vice ordfö-
rande kan styrelsen förrätta bland sina ledamöter. Vid entledigande av ledamot övertar suppleant 
ledamotsplatsen och fyllnadsval av ny suppleant genomförs så snart som möjligt. 

I det fall att vice ordförande ej är villig att åta sig det nya uppdraget som ordförande blir konsekven-
sen att ett extra årsmöte måste utlysas. 

Styrelsen fastställer valordning för fyllnadsval där valförsamlingen skall bestå av LärNats samtliga 
medlemmar via deras registrerade mailadresser. Vid eventuella fyllnadsval inom eller till styrelsen 
under verksamhetsåret skall valberedningen ställa förslag. 

§30 Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) 
 
LärNat åtar sig att ansvara för sektionen Naturvetenskapliga lärarstudenter inom UTN. Antalet 
ledamöter till UTN:s fullmäktige fastställs årligen av UTN. Sektionen Naturvetenskapliga 
lärarstudenters representanter väljs på LärNat:s årsmöte (§19). Föreningen bör följa UTN:s riktlinjer 
och policys. Bland dessa ingår jämställdhetspolicy, alkoholpolicy, policy för företagsrelationer samt 
policy för mottagningsverksamhet.  


