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STADGAR 

  
KAPITEL 1 SYFTE 

1.1 Syfte Den ideella föreningen Reftec är en politiskt och religiöst obunden 
samarbetsorganisation för sammanslutningar av studenter som 
studerar vid tekniska högskoleutbildningar. Reftec har till ändamål att 
tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och verka för utbyte 
och god sammanhållning mellan medlemmarna.  

  
KAPITEL 2 MEDLEM 

2.1 Medlem Reftecs medlemmar är organisationer som huvudsakligen 
representerar studenter inom tekniska utbildningar på högskolenivå. 

2.2 Medlemskap Medlemskap i Reftec må beviljas av Reftecs styrelse efter skriftlig 
framställan från studentsammanslutningens högsta beslutande organ 
samt efter beredning i medlemmarnas högsta verkställande organ. 
Styrelsens beslut skall vara enhälligt. 

2.3 Utträde Utträde ur Reftec kan endast ske vid övergång till nytt verksamhetsår. 
Avsikt att utträda måste anmälas till Reftecs styrelse senast en månad 
före verksamhetsårets slut.  

2.4 Uteslutning Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot Reftec eller bryter mot 
denna stadga utesluts om övriga medlemmar vid två på varandra 
följande styrelsesammanträden enhälligt så beslutar. Innestående 
medel förverkas, skulder förfaller till omedelbar betalning. 

  
KAPITEL 3 FUNKTIONÄRER 

3.1 Funktionärer Funktionärer i föreningen Reftec är 

• Styrelsen (Kap 4) 
• Revisor (Kap 7.3) 
• Medlemmarnas representanter i Reftecs arbetsgrupper. 

  
KAPITEL 4 STYRELSEN 

4.1 Befogenheter Styrelsen är Reftecs högsta beslutande organ. 

4.2 Sammansättning Styrelsen utgörs av medlemmarnas representanter i arbetsgruppen 
KORK. 

4.3 Åligganden Det åligger styrelsen att: 

• sammanträda vid behov, dock minst en gång per 
verksamhetsår 

• dra upp riktlinjer för Reftecs verksamhet 
• fastställa balans- och resultaträkning för föregående 

verksamhetsår samt besluta om disposition av överskott eller 
täckande av förlust enligt fastställd balansräkning. 

4.4 Beslutsförhet Styrelsen är beslutsför om samtliga representanter är närvarande. Vid 
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förfall av ordinarie styrelseledamot utses personlig suppleant av 
ordinarie ledamot. 

  
KAPITEL 5 ARBETSGRUPPER 

5.1 Arbetsgrupper Reftec består av och dess verksamhet utgörs av följande fristående 
arbetsgrupper: 

 Kårordförandes rådskonferens, KORK 

 Vice ordförandes rådkonferens, VORK 

 Studiesociala utskottens ordförandes rådskonferens, STORK 

 Studiesocialt- och Alkoholansvarigas rådskonferens, STARK 

 Arbetsmarknadsgruppen,  ARG 

 Reftecs utbildningsbevaknings- och 
internationaliseringskommitté, RUBIK 

 Samråd under Reftec förvaltning, SMURF 

 Informationsansvariga och tidningsredaktionsordförandes 
rådskonferens, INTORK  

  

5.3 Verksamhet Varje arbetsgrupp bestämmer själv verksamhet och mål för 
arbetsgruppen. Målen får dock inte strida mot de riktlinjer som 
styrelsen har fastställt för Reftecs generella verksamhet. 

  

  
KAPITEL 6 PROCEDURREGLER 

6.1 Omröstning Vid omröstning har varje medlem en röst. Omröstning skall ske 
öppet. Beslut fattas, om ej annat stadgats, med enkel majoritet bland 
de röstande. Vid lika röstetal skiljer lotten. 

6.2 Adjungering Utöver röstberättigad må ständigt eller för viss fråga tillfälligt 
adjungerad närvara vid möten med yttrande- och förslagsrätt. 

6.3 Bordläggning Bordlagd fråga skall upptas på föredragningslistan till nästa möte. 

6.4 Deltagande i beslut Ingen må delta i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd för vilken 
vederbörande är ansvarig eller äger ett ekonomiskt intresse i. 

6.5 Kallelse Styrelsen och arbetsgrupperna sammanträder på kallelse av medlem 
som står som värd för mötet. Extra styrelsesammanträde kan 
sammankallas av revisor eller minst två medlemmar. Kallelse till 
sammanträde skall utsändas till ledamöter minst 14 dagar i förväg. 

6.6 Föredragningslista Föredragningslista skall utsändas till ledamöter senast 7 dagar före 
mötet. Beslut i ärende som ej är upptaget på föredragningslistan kan 
endast tas om samtliga närvarande ledamöter är ense därom. 

  

6.7 Protokoll Protokoll skall föras vid styrelsesammanträde. Protokoll justeras av 
mötesordförande jämte en vid sammanträdet utsedd justeringsperson. 
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Minnesanteckningar skall föras vid arbetsgruppssammanträde. 
Minnesanteckningar justeras av mötesordförande. Protokoll, 
minnesanteckningar och av Reftec utgivna publikationer skall 
arkiveras. 

  
KAPITEL 7 EKONOMI 

7.1 Verksamhetsår Reftecs verksamhetsår omfattar tiden 1 juli till och med 30 juni. 

7.2 Firmateckning Reftecs firma tecknas av styrelsen i förening, eller av den som 
styrelsen utser. 

7.3 Revision Reftecs verksamhet granskas av styrelsen. Reftecs förvaltning och 
räkenskaper granskas av en revisor. Revisor för nästkommande 
verksamhetsår utses av styrelsen. Styrelsen skall före september 
månads utgång överlämna årsbokslut och verksamhetsberättelse 
avseende föregående verksamhetsår till revisor. Revisor skall före 
oktober månads utgång avge berättelse över företagen revision. 
Årsbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse skall 
utsändas till medlemmarna senast 20 november. 

7.4 Ansvarsfrihet Frågan om ansvarsfrihet prövas av respektive medlems högsta 
verkställande organ. 

  
KAPITEL 8 STADGAN 

8.1 Stadgeändring Stadgeändring beslutas av styrelsen efter godkännande av respektive 
medlems högsta verkställande organ. 

8.2 Stadgetolkning Vid tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens tolkning intill dess 
respektive medlems högsta beslutande organ beslutat annorlunda. 
Styrelsens tolkningar skall protokollföras och inom sju dagar 
rapporterats till respektive medlems högsta beslutande organ. Kan 
medlemmarnas högsta beslutande organ inte enas skall ärendet 
hänskjutas till skiljeman. 

  
KAPITEL 9 UPPLÖSNING 

9.1 Upplösning För beslut om upplösning av Reftec och disposition av tillgänglig 
egendom krävs 3/4 majoritet vid styrelsemöte under två på varandra 
följande verksamhetsår. 

 


