STADGAR
ANTAGNA AV ORDINARIE ÅRSMÖTE 26 FEBRUARI 2020

Kapitel 1 Organisation och ändamål
§ 1 Politiska ändamål
Socialdemokratiska studentklubben är en del av den svenska och internationella
socialdemokratin och vill i gemenskap med den utveckla samhället utefter den
demokratiska socialismens allmänna grundsatser, såsom frihet, jämlikhet, rättvisa och
solidaritet.
Klubben utgår i sin syn på samhället från en pluralistisk, humanistisk och feministisk
grundsyn, där människan sätts i centrum, så som det uttrycks i förbundets principprogram
och övriga program med utgångspunkt från Socialdemokratiska arbetarepartiets program
och dess allmänna grundsatser. Klubben kämpar för den politiska demokratin, och
demokratins utvidgande till sociala och ekonomiska förhållanden, så att människor frigörs
från maktgrupper utanför deras kontroll. Människan ska ha rätt och möjlighet att själv och
tillsammans med andra skapa sin framtid.

§ 2 Organisatoriska ändamål
Socialdemokratiska studentklubbens ändamål är att samla studenter och andra verksamma
vid Stockholms universitet, samt andra studerande i Stockholm som på sitt lärosäte ej har
annan socialdemokratisk studentklubb.

§ 3 Organisatorisk tillhörighet
Socialdemokratiska studentklubben är ansluten till Sveriges socialdemokratiska
studentförbund, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund genom Stockholms
socialdemokratiska ungdomsdistrikt och Stockholms arbetarekommun.

§ 4 Namn
Klubbens namn är Socialdemokratiska studentklubben och förkortas SSK. Det engelska
namnet för klubben är Social Democratic Students of Stockholm.

§ 5 Verksamhetsår, ekonomiskt år och firma
Verksamhetsår löper från årsmöte till årsmöte. Ekonomiskt år löper enligt kalenderår.
Klubbens firma får tecknas av de som årsmötet utser i två i förening.

Kapitel 2 Medlemskap
§ 6 Inträde och utträde
Inträde sker genom registrering hos förbundet som medlem i klubben.
Utträde ur klubben sker genom anmälan till klubbens eller förbundets styrelse.

Kapitel 3 Årsmöte
§ 7 Övergripande bestämmelser för årsmötet
Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ. Klubbens årsmöte ska hållas inom
perioden 1 januari och 28 februari.
Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Kallelse ska även skickas till Sveriges socialdemokratiska studentförbunds styrelse.
Möteshandlingar ska vara medlemmarna tillhanda senast en vecka före årsmötet.

§ 8 Årsmötets uppgift
På årsmötet ska behandlas:
a) Mötets öppnande
b) Fastställande av röstlängd
c) Fastställande av dagordning för mötet
d) Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
e) Val av mötesordförande
f) Val av mötessekreterare
g) Val av mötesjusterare samt rösträknare
h) Fastställande av arbetsordning för årsmötet
i) Behandling av till årsmötet inkomna motioner och propositioner
j) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
k) Revisorernas berättelse
l) Frågan om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets styrelse
m) Medlemsavgiftens storlek
n) Beslut om styrelsens storlek

o) Stadgeenliga val
p) Val av firmatecknare
q) Övriga frågor
r) Mötets avslutande

§ 9 Val och omröstning
Med undantag av vad som gäller vid val ska alla beslut fattas med enkel majoritet samt
genom öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden
företräder.
Alla val ska ske genom sluten omröstning om någon röstberättigad så begär. För att vara
vald erfordras att ha erhållit mer än hälften av vid valet avgivna godkända röster. Om detta
röstetal ej uppnåtts förrättas omval mellan dem, som erhållit de högsta röstetalen. Vid
omval kvarstår som kandidater högst dubbelt så många som det antal mandat valet gäller.
Vid omval gäller relativ majoritet. Vid lika röstetal avgörs omvalet genom lottning.

§ 10 Motioner
Alla klubbens medlemmar äger motionsrätt till klubbens årsmöte. Motioner ska ha
inkommit till styrelsen senast två veckor innan årsmötet.

§ 11 Rösträtt, yttranderätt och valbarhet
Rösträtt, yttranderätt och valbarhet vid årsmötet tillkommer den som är registrerad som
medlem i Socialdemokratiska Studentklubben senast två veckor före årsmötet. Utöver det
har årsmötet rätt att bevilja andra än medlemmar närvarorätt, yttranderätt samt valbarhet
till revisorspost.

§ 12 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan sammankallas av klubbstyrelsen, klubbens revisorer eller om minst en
femtedel av klubbens medlemmar så fordrar.

Kapitel 4 Förtroendevalda
§ 13 Klubbens styrelse
Årsmötet ska välja en styrelse för klubben för ett år. Styrelsen är ansvarig för

verksamheten, administrationen, jämställdheten och demokratin i klubben.
Klubbstyrelsen ska bestå av minst fem ledamöter. Ordförande, kassör, vice ordförande och
studieledare väljs särskilt, mellan dessa ska en jämn könsfördelning råda. Klubbstyrelsen
ska även som helhet ha en jämn könsfördelning.
Styrelsen beslutar själva när och hur ofta de sammanträder. Vid ordinarie styrelsemöte ska
protokoll föras. Extra styrelsemöte ska hållas om en tredjedel av ledamöterna så begär.
Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsen ska inför årsmötet avge en redogörelse för det gångna verksamhetsåret samt den
ekonomiska förvaltningen. Denna rapport ska även skickas till förbundsstyrelsen.
Styrelsen ska årligen senast två veckor efter årsmöte skicka en förteckning över
styrelseledamöter till Sveriges socialdemokratiska studentförbunds styrelse.

§ 14 Valberedning
Årsmötet väljer minst tre ledamöter, varav en sammankallande, till valberedning.
Valberedning bereder val av styrelse och revisorer samt till andra förtroendeuppdrag.
Förslag från valberedningen ska ha jämn könsfördelning. Valberedningens förslag ska vara
medlemmarna tillhanda senast en vecka före årsmötet.
Valberedningen ska ha jämn könsfördelning och sammankallande ska tillhöra det kön som
är i minoritet.
Klubbens styrelse bereder förslag till ny valberedning inför årsmötet.

§ 15 Revision
Revisorerna väljs av årsmöte för samma tid som den styrelse de ska granska. Två revisorer
och två revisorssuppleanter ska väljas.
Revisorerna ska i enlighet med dessa stadgar granska klubbstyrelsens verksamhet och
ekonomiska förvaltning, genomföra revision av räkenskaperna och avge
revisionsberättelse till årsmötet. Det ska vara en jämn könsfördelning mellan revisorer och
revisorssuppleanter.

Kapitel 5 Verksamhet
§ 16 Verksamhetsplan
Klubbens styrelse ska senast åtta veckor efter genomfört ordinarie årsmöte presentera ett
förslag på verksamhetsplan för verksamhetsåret att beslutas om vid ett ordinarie

klubbmöte.

§ 17 Jämlikhet och hållbarhet
All klubbens verksamhet ska aktivt sträva efter jämlikhet och hållbarhet. Som ett led i
jämställdhetsarbetet ska det sett över en termin alltid vara en jämn könsfördelning på till
klubben inbjudna gäster.
Klubben ska ha en miljöpolicy samt en jämlikhetspolicy för att tydliggöra hur jämlikhet och
hållbarhet integreras i verksamheten. Dessa beslutas om på ordinarie klubbmöte.

§ 18 Klubbmöten
Klubbmötena är medlemmarnas möjlighet att löpande påverka klubbens inriktning och
verksamhet. Klubbmötena syftar till att ge alla medlemmar inflytande över klubbens
verksamhet. Klubbstyrelsen ska tillse att mötesformerna motsvarar detta syfte.
Rösträtt vid nomineringar och personval äger medlem som registrerats senast två veckor
innan mötet. Klubbmötet kan ge rösträtt till övrig mötesdeltagare i andra frågor än
nomineringar och personval.
Klubbmöte ska hållas minst fyra gånger om året. Alla medlemmar ska kallas till ordinarie
klubbmöten senast en vecka i förväg. Vid ordinarie klubbmöte ska protokoll föras.
Varje medlem har rätt att väcka förslag till klubben. Förslagen ska behandlas av styrelsen
och, om medlem så begär, föras upp till årsmötet.

§ 19 Kårnätverket
Kårnätverket går under namnet S-studenter Stockholm och ska vara ett nätverk kopplat till
SSK. Kårnätverket ansvarar för kårpartiet S-studenter vid Stockholms universitets
verksamhet och deltagande i kårvalen till Stockholms universitets studentkårs fullmäktige.
Kårnätverket ska följa klubbens allmänna principer och ställningstaganden.
Beslut om valprogram, nomineringslista till kårfullmäktige samt eventuella kandidater till
studentkårens styrelse och presidium ska fattas vid ordinarie klubbmöten. Nämnda
förtroendeuppdrag bereds av valberedningen.
Kårnätverket ska ha en sammankallande som också verkar som partiombud gentemot
studentkåren. Sammankallande utses vid ordinarie klubbmöte och bereds av
valberedningen. Kårnätverket ska vara öppet för samtliga medlemmar i SSK och en kallelse
till varje beslutande möte ska skickas ut till samtliga medlemmar minst en vecka i förväg.

Kårnätverket kan fatta beslut i frågor av mindre viktig karaktär som inte uttryckligen
tillfaller ordinarie klubbmöten att besluta i.

§ 20 Fast egendom
Inför köp eller avyttrande av fast egendom tillhörande Socialdemokratiska studentklubben
ska samråd ske med Sveriges socialdemokratiska studentförbunds styrelse.

Kapitel 6 Allmänna bestämmelser
§ 21 Klubbens upplösning
Beslut om upplösning fattas av årsmötet. Beslut om upplösning kan ej fattas om fem
medlemmar uttalar att de vill ha kvar klubben.
Upplöses Socialdemokratiska studentklubben tillfaller klubbens egendom Sveriges
socialdemokratiska studentförbund.

§ 22 Stadgeändring
Ändring eller tillägg till dessa stadgar får ej stå i strid med Sveriges socialdemokratiska
Arbetarepartis allmänna grundsatser eller Sveriges socialdemokratiska studentförbunds
stadgar.
Ändring eller tillägg i stadgan beslutas av årsmötet.

§ 23 Ikraftträdande
Ett beslut om ändring i enlighet med § 21 träder i kraft i samband med justering av
årsmötesprotokollet. Vid direkt justering av årsmötets beslut träder ändringen i kraft efter
årsmötets avslutande, § 1-5 får ej direktjusteras av årsmötet.

