
TUREs STADGAR 
2019-04-03 

1. Namn 
Den ideella föreningens namn är Intresseföreningen TURE 
 

2. Hemort 
Föreningen har sin hemort i Karlstad 
 

3. Mål och inriktning 
Föreningen ska främja medlemmarnas bästa! Dels genom att arbeta med frågor           
gällande skola och utbildning och dels genom att anordna kreativ samvaro           
gällande nöjen, idrottsutövelser och fritidsaktiviteter i alla dess former.         
Verksamheten bedrivs i form av intressegrupper som det är fritt för varje            
medlem att arbeta i.  
 

4. Drog- och alkoholpolicy 
- Vid gemensamma tillställningar inom föreningen kan priset vara inklusive         

dryck, så länge det finns alkoholfria alternativ. 
- nolltolerans mot narkotika under alla aktiviteter med föreningen och         

nolltolerans mot medicinska preparat i syfte att berusa sig.  
 

5. Medlemskap 
För medlemskap i TURE krävs att man erlägger en av årsmötet fastställd            
medlemsavgift. Efter erläggande av medlemsavgift erhålles livstids medlemskap        
i Intresseföreningen TURE.  
 

6. Medlem 
Medlem har rätt att delta i av föreningen anordnade arrangemang. Medlem har            
skyldighet att följa föreningens uppställda stadgar och föreskrifter. Medlem har          
ingen rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av            
föreningen. 
 

7. Medlemsavgifter 
Medlemsavgiften som fastställs på årsmötet, skall betalas av den som önskar           
vara medlem. Detta kan göras när som helst under året och därefter erhålls             
livstids medlemskap i TURE. 
 

8. Uteslutning 
Medlem får endast uteslutas om den motarbetar föreningen. Beslut om          
uteslutning kan fattas av styrelsen varvid minst ¾ av styrelsens ledamöter skall            
vara närvarande. Beslut kan ej tas innan medlemmen fått tillfälle att yttra sig             
inom den av styrelsen angivna tiden som skall vara minst 14 dagar. I beslutet om               
uteslutning skall skälen redovisas och tillhandahållas den uteslutna medlemmen. 
 

9. Styrelsen 
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Denna skall verka för         
föreningen framåtskridande och tillvarata föreningens intressen.  
Det åligger styrelsen att: 

1 
 



- Tillse att föreningens regler iaktas 
- Verkställa fattade beslut 
- Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 
- Ansvara för och förvalta föreningens medel 

 
10.Styrelsens antal  

Föreningens ledning består av nio personer. Ordförande, vice ordförande, kassör 
och sekreterare. Övriga ledarmöten är ledare i sexmästeriet, fysisk fostran och 
arbetsmarknad. De grupperna består av minst tre, max sju personer, vardera en i 
varje grupp är sammankallande. Styrelsen består även av en utbildningsansvarig 
och en marknadsföringsansvarig. 
 

11.Val av styrelseledamöter * 
- Val av styrelseledamöterna vice ordförande, fysisk fostran, arbetsmarknad, 

utbildningsansvarig och sekreterare samt ledamöter i undergrupper ska ske 
på årsmötet. 

- Val av styrelseledamöterna ordförande, kassör, marknadsföringsansvarig 
och sexmästeri samt ledamöter i undergrupper ska ske på årsmötet. 

- För att bli invald i styrelsen måste personen vara medlem i TURE samt 
studera på universitetet. 

 
12.Firma 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 
 

13.Styrelsesammanträden 
Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst tre av ledamöterna så 
önskar. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter är kallade. Mötet skall 
protokollföras och avvikande mening antecknas. Beslut fattas genom: 
- Vid styrelsemöten ska minst en person från varje grupp närvara. 
- Varje grupp har en röst vid styrelsemöten. Den som röstar ska förmedla sin 

grupps åsikter. Ordföranden måste lämna ut dagordningen minst en vecka 
innan styrelsemötet för att varje grupp ska ha en chans att skapa en åsikt.  

 
14.Verksamhets och räkenskapsår 

Verksamhet och räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar 
tiden från årsmöte till nästa årsmöte. 
 

15.Revision 
Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötets och 
styrelsens protokoll, medlemsregister samt andra handlingar som de önskar ta 
del av. De skall tillhandahållas revision av förvaltning för räkenskapsåret senast 
en månad före årsmötet.  
 

16.Årsmötet 
- Årsmöte ska hållas i februari.  
- Halvårsmötet ska hållas i oktober. 
- Styrelsen kallar till årsmöte genom anslag på föreningens Facebook sida 

senast 14 dagar innan årsmötet.  
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17.Rösträtt 

Medlem som betalt medlemsavgiften äger rösträtt på årsmötet. Rösten är 
personlig och kan ej överlåtas. 
 

18.Beslutsmässighet 
Föreningen är beslutsmässig på årsmötet om minst 8 medlemmar är närvarande, 
utöver styrelsen. 
 

19.Ärenden vis årsmötet 
Vid årsmötet tas följande upp: 
- Upprop och fastställande av röstlängd 
- Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
- Fastställande av dagordningen 
- Val av ordförande och sekreterare för mötet 
- Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera protokollet 
- Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning 
- Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 
- Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisorerna avser 
- Fastställande av medlemsavgiften 
- Val av styrelse för ett år 
- Val av revisorer. Samt en revisorsuppleant (styrelsen får ej delta i val) 
- Val av nollningsgeneraler för kommande nollning (valbart) 
- Valberedning för nästa årsmöte 
- Behandling av förslag från medlemmar eller styrelse 
- Övriga frågor 

 
20.Extra årsmöte 

Styrelsen får kalla till ett extra årsmöte om sådant behövs. Styrelsen måste också 
kalla till extra årsmöte om revisorerna eller minst en tiondel av röstberättigade 
medlemmar kräver det. Vid extra årsmöte får endast frågor på dagordningen 
behandlas. Kallelse enligt punkt 16. 
 

21.Rösträtt på extra årsmöte 
På extra årsmöte gäller rösträtt enligt punkterna 17 och 18. 
 

22.Beslut 
Beslut på årsmöte fattas genom acklamation eller röstning när medlem så kräver. 
Alla beslut, som de i punkterna 23 och 25 fattas med enkel majoritet. Röstning 
sker öppet om inte någon begär slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör efter 
diskussion om omröstning, lotten. Beslut bekräftas med klubbslag. 
 

23.Stadgefrågor 
Ändringar av dessa stadgar får endast ske med minst 2/3 majoritet på årsmöte. 
 

24.Stormöte 
Stormöte ska vara ett forum där information från styrelsen och intressegrupper 
kan lämnas. Om någon styrelseledamot avgår från sin författning vid annan 
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tidpunkt än mandattidens slut skalla det på nästföljande stormöte förekomma 
nyval till den vakanta plasten.  
 

25.Beslut om upplösning 
Beslut om upplösning måste ske med min 2/3 majoritet på årsmöte. Efter 
årsmöte skall de tillgångar som kvarstår efter skulder och andra utgifter betalats, 
gå till välgörande ändamål. 

4 
 


