FÖRENINGENS STADGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------GODKÄNDA DEN 1/6 1956 OCH 29/11 1956
ÄNDRINGAR

§2 godkänd 25/5 och 22/1 1973.
§3, 5, 6, 7 och 8 godkänd den 11/5 och 3/11 1979
§8 godkänd den 24/4 1999
§3 godkänd den 3/5 2003
§1, 5, 6, 7, 8, 9 godkänd 19/11 2003
§5 godkänd 20/11 2004
§4 godkänd 26/11 2006
§2 godkänd 25/11 2011
§8 godkänd 25/4 2015
§5 godkänd 21/4 2018
§2 godkänd 21/5 2022
§1 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Chalmersska Ingenjörsföreningens ändamål är att som en kamratlig sammanslutning av dem
som utexaminerats från Chalmers tekniska högskola (Chalmers tekniska Institut), verka för:
•

Att främja gemensamma intressen och angelägenheter och till diskussion framlägga
frågor härom

•

Att hålla kontakt mellan utexaminerade och ännu icke utexaminerade Chalmerister

•

Att understödja bildandet av lokalföreningar

•

Att utgiva katalog över samtliga, som är berättigade att ingå som medlemmar i
föreningen

§2 MEDLEMSKAP
Berättigad till medlemskap är
1. Envar som vid CTH(CTI) avlagt examen enligt examensordning.
2. Professor eller förutvarande professor vd CTH
Person som icke uppfyller villkoren i ovanstående stycke kan av styrelsen inväljas i
föreningen. Styrelsens beslut skall vara enhälligt.
Föreningen kan kalla hedersledamot
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§3. SAMMANTRÄDEN
Varje år skall hållas två ordinarie sammanträden, ett under perioden april till den 15 juni och
ett i oktober eller november.
Extra föreningssammanträde hålles, då styrelsen så beslutar eller annars, då minst åtta
medlemmar påyrkar det.
Kallelse, upptagande föredragningslista, skall tillställas föreningens medlemmar senast en
vecka före sammanträde.
Då styrelsen finner lämpligt, må elever i tredje och fjärde årskurserna vid CTH beredas
tillfälle att närvara vid sammanträde.
Meddelande därom anslås på Chalmers tekniska högskola och Chalmers Studentkår.
Styrelsen äger rätt att till sammanträdet inbjuda utomstående personer som föreningens gäster.
Önskar emellertid enskild medlem medtaga gäst på sammanträde, är han skyldig inhämta
ordförandens eller sekreterarens samtycke.
§4 VAL OCH BESLUT
Val av styrelseledamöter, valkommitterade, revisorer och revisorssuppleanter sker genom
sluten röstning om ej annorlunda bestämmes. Övriga frågor avgöras genom öppen
omröstning, såvida ej annat beslutas.
I frågor där det finns ett tydligt förslag att ta ställning till, för eller emot, kan beslut fattas
genom distansröstning . Detta röstningsförfarande skall användas relativt restriktivt och avses
för frågor av mycket stor betydelse för föreningen. Distansröstning innebär att samtliga
medlemmar ges möjlighet att rösta i frågan. Distansröstning skall användas då antingen
föreningsstämman eller föreningens styrelse så beslutar. Distansröstningen skall ske på ett
sådant sätt att det säkerställs att endast en röst per medlem kan räknas. Röstningsförfarandet
och röstsammanräkningen skall övervakas av föreningens lekmannarevisorer. Särskild
röstlängd skall upprättas.
För ändring av stadgan krävs, att minst två tredjedelar av de närvarande är eniga om beslutet; i
övrigt fodras enkel majoritet.
Vid lika röstetal: ordförande har utslagsröst vid öppen omröstning, medan lotten avgör vid
sluten omröstning.
Beslut inom styrelsen skall för att äga giltighet biträdas av minst tre ledamöter.
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§5 STYRELSE
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Göteborg.
Styrelsen skall bestå av sex till nio personer, nämligen ordförande, vice ordförande,
sekreterare, kassaförvaltare och klubbmästare samt ytterligare en till 4 ledamöter. Styrelsen
kan, när den så anser lämpligt, till sina sammanträden inbjuda ordförandena i
lokalavdelningarna.
Val av styrelseledamöter sker vid ordinarie höstsammanträde. Höstsammanträdet väljer
ordförande.
Styrelsens ledamöter väljas på två år (kalenderår). Styrelsen kan inbördes skifta poster, men
ingen ledamot får tillhöra styrelsen mer än sex år i följd. I största möjliga mån skall
styrelseledamöter nyväljas växelvis så att helt nyvald styrelse undvikes.
Avgår någon av styrelseledamöterna under den period, för vilken denne är vald, göres
fyllnadsval vid det därpå följande ordinarie sammanträde. Om den tid, som återstår av
perioden, ej överstiger ett år, skall den icke inräknas i de sex år, som ovan angivets som
tidsbegränsning.
§6 VALKOMMITTÉ
En valkommitté om fem ledamöter utses vid ordinarie vårsammanträde och har att föreslå
kandidater till följande års funktionärsval. I sitt förslag skall kommittén, utom egna
kandidater, upptaga även de personer, som föreslagits av minst tio medlemmar i skrivelse,
tillställd kommittén senast 14 dagar före valet. Valkommitténs förslag delgives medlemmarna
i kallelsen till det sammanträde vid vilket valet äger rum.
Föreningsmedlem kan även vid valet föreslå kandidater.
Ledamöterna av valkommittén, som inom sig utser ordförande, skall väljas utanför de sittande
funktionärernas krets och företräda olika årskurser inom föreningen.
Varje år skall minst en av valkommitténs ledamöter nyväljas och ingen får tillhöra kommittén
mer än fem år.
§7 MEDLEMSAVGIFTER
Medlemsavgifter erlägges antingen årligen eller – för ständig medlem – en gång för alla. Vid
varje ordinarie höstsammanträde fastställes avgiften för det närmast följande kalenderåret.
Hedersledamot erlägger ingen medlemsavgift.
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§8 REVISORER
På föreningens ordinarie vårsammanträde utses en auktoriserad eller godkänd revisor och en
lekmannarevisor med suppleant ur föreningen. Revisor och lekmannarevisorer väljs på ett år i
taget.
Den externa revisorn kan omväljas. Lekmannarevisorn och suppleant kan omväljas men kan
sitta i maximalt sex år.
Revisorerna åligger att granska föreningens räkenskaper och förvaltning och att avge
revisionsberättelse, vari de yttrar sig om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Denna
berättelse behandlas på det ordinarie vårsammanträdet.
§9 ÄNDRING AV STADGAR
Förslag till ändring av eller tillägg till föreningens stadgar skall inlämnas skriftligen till
styrelsen som har att vid närmas följande ordinarie föreningssammanträde framlägga inkomna
förslag till diskussion. Vid sitt därpå följande sammanträde beslutar föreningen i saken.
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