
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadgar 

för 

Lunds Debattsällskap 
 

 

 

Antagna av årsmötet den 9 april 2013  



Stadgar för Lunds Debattsällskap  2 (6) 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
ARTIKEL 1: ALLMÄNNA STADGANDEN .....................................................................................3 

Sektion 1: Namn ............................................................................................................................3 

Sektion 2: Ändamål .......................................................................................................................3 

Sektion 3: Verksamhet ..................................................................................................................3 

Sektion 4: Verksamhetsår .............................................................................................................3 

Sektion 5: Säte ...............................................................................................................................3 

ARTIKEL 2: MEDLEMSKAP ...........................................................................................................3 

Sektion 1: Medlemmar..................................................................................................................3 

Sektion 2: Medlemsavgift..............................................................................................................3 

ARTIKEL 3: ÅRSMÖTE ...................................................................................................................3 

Sektion 1: Funktion .......................................................................................................................3 

Sektion 2: Ordinarie sammanträde ..............................................................................................4 

Sektion 3: Extra sammanträde .....................................................................................................4 

Sektion 4: Valberedning ...............................................................................................................5 

ARTIKEL 4: STYRELSE ...................................................................................................................5 

Sektion 1: Funktion .......................................................................................................................5 

Sektion 2: Sammansättning ..........................................................................................................5 

ARTIKEL 5: REVISORER.................................................................................................................5 

ARTIKEL 6: STADGAR ....................................................................................................................6 

Sektion 1: Tolkning .......................................................................................................................6 

Sektion 2: Företräde .....................................................................................................................6 

Sektion 3: Ändring ........................................................................................................................6 

ARTIKEL 7: UPPLÖSNING ..............................................................................................................6 

 

 

 

  



Stadgar för Lunds Debattsällskap  3 (6) 

 

ARTIKEL 1: ALLMÄNNA STADGANDEN 
 

Sektion 1: Namn 

Föreningens namn är Lunds Debattsällskap. 

 

Sektion 2: Ändamål 

Föreningen ska främja kritiskt tänkande och samhällsdebatt bland studenterna vid Lunds 

universitet. 

 

Sektion 3: Verksamhet 

Föreningen ska uppnå sitt ändamål genom 

 att arrangera debatter kring aktuella och intressanta samhällsfrågor, 

 att organisera deltagande i nationella och internationella debattävlingar samt 

 att erbjuda utbildningar i retorik, debattformat och argumentationsanalys. 

 

Föreningen ska vara politiskt och religiöst obunden. 

 

Sektion 4: Verksamhetsår 

Föreningens verksamhetsår är kalenderår. 

 

Sektion 5: Säte 

Styrelsen har sitt säte i Lund. 

 

ARTIKEL 2: MEDLEMSKAP 
 

Sektion 1: Medlemmar 

Rätt till medlemskap tillkommer student vid Lunds universitet som också är medlem i 

Akademiska Föreningen. 

 

Medlem är den som har ansök om medlemskap hos sekreteraren och fullgjort sina 

skyldigheter enligt denna stadga. 

 

Medlem kan utträda ur föreningen genom att anmäla utträde till föreningens sekreterare. 

 

Medlem kan uteslutas genom beslut av årsmötet. Sådant beslut fattas med två tredjedelars 

enkel majoritet. Beslut om uteslutning kan endast fattas på förslag från styrelsen. 

 

Sektion 2: Medlemsavgift 

Medlem ska betala medlemsavgift varje termin. Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens 

storlek. 

 

ARTIKEL 3: ÅRSMÖTE 
 

Sektion 1: Funktion 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. 

 

Årsmötet består av alla föreningens medlemmar. Rösträtt vid årsmötets sammanträde tillfaller 

alla närvarande medlemmar. Medlem får inte rösta i beslut om ansvarsfrihet för egen person. 

 



Stadgar för Lunds Debattsällskap  4 (6) 

 

Årsmötet fattar beslut med enkel majoritet om inget annat föreskrivs av stadgarna. Vid 

personval väljes den eller de som erhållit flest avgivna röster. Vid lika röstetal avgöres valet 

genom lottning. 

 

Sektion 2: Ordinarie sammanträde 

Ordinarie sammanträde ska hållas årligen i mars månad. 

 

Kallelse till ordinarie sammanträde samt föreslagen dagordning ska skriftligen utsändas till 

alla medlemmar senast tre veckor före sammanträdet. Alla till mötet höra handlingar ska vara 

medlemmarna tillgängliga senast en vecka före sammanträdet. Motion avsedd att behandlas 

av årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. 

 

Vid ordinarie sammanträde ska följande ärenden behandlas: 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat. 

2. Val av mötesordförande. 

3. Val av mötessekreterare. 

4. Val av två justerare. 

5. Beslut om mötets behöriga utlysande. 

6. Beslut om fastställande av dagordningen. 

7. Presentation av styrelsens årsredovisning. 

8. Presentation av revisorernas revisionsberättelse. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Val av ordförande. 

11. Val av vice ordförande. 

12. Val av debattdirektör. 

13. Val av sekreterare. 

14. Val av kassör. 

15. Val av två ledamöter till styrelsen. 

16. Val av utskottschefer. 

17. Val av en eller flera revisorer. 

18. Val av tre ledamöter till valberedningen. 

19. Beslut om fastställande av medlemsavgift. 

20. Beslut om fastställande av verksamhetsplan. 

21. Beslut om fastställande av budget. 

22. Behandling av inkomna propositioner. 

23. Behandling av inkomna motioner jämte styrelsens yttranden däröver. 

24. Övrigt. 

25. Tillträdande ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

Sektion 3: Extra sammanträde 

Extra sammanträde ska hållas när styrelsen eller revisorerna beslutar därom samt om tjugo 

medlemmar i förening skriftligen anhåller därom hos styrelsen. 

 

Kallelse till extra sammanträde samt föreslagen dagordning ska skriftligen utsändas till alla 

medlemmar senast tre veckor före sammanträdet. Alla till mötet höra handlingar ska vara 

medlemmarna tillgängliga senast en vecka före sammanträdet. 

 

Vid extra sammanträde ska endast de ärenden behandlas som ligger till grund för årsmötets 

sammankallande. 
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Sektion 4: Valberedning 

Det åligger valberedningen att bereda val av styrelse, revisorer samt eventuella utskottschefer. 

 

Valberedningen väljs av årsmötet. Valberedningen sitter på en mandatperiod om ett år med 

början den första dagen i april. Valberedningen utser inom sig en sammankallande. 

 

Valberedningen fattar beslut med absolut majoritet. 

 

ARTIKEL 4: STYRELSE 
 

Sektion 1: Funktion 

Styrelsen är föreningens verkställande organ. 

 

Det åligger styrelsen 

att leda föreningens verksamhet, 

att sammankalla årsmötet och förbereda dess sammanträden, 

att under januari månad avge en årsredovisning för det gångna verksamhetsåret till 

revisorerna, 

att i övrigt hantera alla föreningens angelägenheter, vilkas hanterande enligt stadgarna ej 

tillkommer annat organ. 

 

Styrelsen tecknar föreningens firma. Styrelsen kan utse en eller flera personer att teckna 

föreningens firma. 

 

Styrelsen fattar beslut med absolut majoritet. Vid lika röstetal gäller som styrelsens beslut den 

mening ordförande biträder. 

 

Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande eller två styrelsemedlemmar i förening. 

 

Kallelse till sammanträde samt föreslagen dagordning ska skriftligen utsändas till styrelsens 

medlemmar senast en vecka före sammanträdet. 

 

Sektion 2: Sammansättning 

Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen sitter på en mandatperiod om ett år med början den 

första dagen i april. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, debattdirektör, kassör, 

sekreterare samt två ledamöter. 

 

Styrelsen kan inrätta utskott. Varje utskott ska ledas av en utskottschef som utses av årsmötet. 

 

ARTIKEL 5: REVISORER 
 

Revisorerna väljs av årsmötet. Revisorerna tillträder omedelbart och deras mandatperiod 

sträcker sig till årsmötets nästa ordinarie sammanträde. 

 

Revisorerna fattar beslut med enkel majoritet. 

 

Det åligger revisorerna 

 att granska föreningens verksamhet och räkenskaper, 

 att under februari månad avge en revisionsberättelse över det föregående 

verksamhetsårets granskning till årsmötet. 
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ARTIKEL 6: STADGAR 
 

Sektion 1: Tolkning 

Stadgarna tolkas av föreningens ordförande. 

 

Sektion 2: Företräde 

Stadgarnas språk är svenska. Stadgarna får översättas till andra språk. Vid konflikt mellan 

olika språkliga versioner av stadgarna har den svenska versionen företräde. 

 

Sektion 3: Ändring 

Stadgarna kan ändras genom beslut av årsmötet. Sådant beslut fattas med tre fjärdedelars 

enkel majoritet. Beslut om ändring av stadgan kan endast fattas på förslag från styrelsen eller 

tio medlemmar i förening.  

 

ARTIKEL 7: UPPLÖSNING 
 

Föreningen kan upplösas genom beslut av årsmötet. Sådant beslut fattas med två tredjedelars 

enkel majoritet. Beslut om upplösning kan endast fattas på förslag från styrelsen. 

 

Vid upplösning ska föreningens tillgångar användas på sätt som gynnar föreningens ändamål. 


