Styrelsens propositioner
till årsmötet 2015

Proposition 1: Förtydligande
§ 3 Föreningsbeskrivning
Från:
Föreningen syftar till att stödja de studenter som studerar på Kandidatprogrammet i Fredoch Utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet (hädanefter refererat till som
“Kandidatprogrammet”). (...) Föreningen ska på ett religiöst och politiskt obundet sätt verka
som kontaktorgan mellan studerande på Kandidatprogrammet och studieledning, övriga
organisationer och föreningar och på så sätt främja medlemmarnas intressen.
Till:
Föreningen syftar till att stödja de studenter som studerar på Kandidatprogrammet i Fredoch Utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet (hädanefter refererat till som
“Kandidatprogrammet”) samt de studenter som studerar enskilda kurser i Fred- och konflikt
eller Utvecklingsstudier. Föreningen ska på ett religiöst och politiskt obundet sätt verka som
kontaktorgan mellan medlemmarna och studieledning, övriga organisationer och föreningar
och på så sätt främja medlemmarnas intressen.
Motivering: Mer inkluderande språk och ett förtydligande av föreningens syfte.

Proposition 2: Förtydligande
§ 4.1 Medlem av föreningen
Från:
Föreningen riktar sig främst till studenter på Kandidatprogrammet, men välkomnar också
studenter som läser enskilda kurser inom fred- och konfliktstudier eller utvecklingsstudier
vid Uppsala Universitet.
Till:
Föreningen riktar sig främst till studenter på Kandidatprogrammet samt välkomnar studenter
som läser enskilda kurser inom fred-och konfliktstudier eller utvecklingsstudier vid Uppsala
Universitet.
Motivering: Språkändring som syftar till ett mer inkluderande språk.

Proposition 3: Förenklade rutiner
§ 6.2 Kallelse till årsmötet
Från:
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen utsändas senast 14 dagar i förväg, via brev eller email.
Till:
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen utsändas senast en kalendermånad i förväg, via epost samt genom uppladdning på föreningens hemsida.

Motivering: Kallelsen bör skickas ut samtidigt som utlysningen av motioner. Vi har ingen
möjlighet att skicka brev till medlemmar.

Proposition 4: Omformulering
§7 Föredragningslista för Årsmötet
Från:
7. Revisor(erna)s berättelse
Till:
7. Revisionsberättelse
Motivering: Nuvarande formulering är onödigt komplicerad.

Proposition 5: Förtydligande
§ 9.4 Beslutsfattande i styrelsen
Från:
Alla personer i styrelsen har en röst.
Till:
Alla ledamöter har en röst och alla ledamöter samt suppleant har yttranderätt.
Motivering: Förtydliga rollen av suppleant.

Proposition 6: Förtydligande
§ 9.5 Möten
Från:
Styrelsen skall sammanträda regelbundet och dessa möten skall protokollföras och justeras
av en ledamot som väljs vid varje möte.
Till:
Styrelsen skall sammanträda regelbundet och dessa möten skall protokollföras och justeras
av en ledamot eller suppleant.
Motivering: Förtydliga rollen av suppleant.

Proposition 7: Borttagning av överflödig mening
§10.1 Aktivitetsutskottet
Från:
Aktivitetsutskottet har ansvar för den löpande rekreationellt inriktade verksamhet och årligt
återkommande inslag av denna karaktär. Aktivitetsutskottet skall arbeta med att arrangera
olika sociala aktiviteter för föreningens medlemmar, bland annat genomföra den årliga
invigningen för nya studenter vid Kandidatprogrammet. Utöver invigningen skall utskottet
arbeta aktivt med att arrangera aktiviteter under terminens gång för gamla och nya
medlemmar.
Till:
Aktivitetsutskottet har ansvar för den löpande rekreationellt inriktade verksamhet och årligt
återkommande inslag av denna karaktär. Aktivitetsutskottet skall arbeta med att arrangera
olika sociala aktiviteter för föreningens medlemmar, bland annat genomföra den årliga
invigningen för nya studenter vid Kandidatprogrammet.

Motivering: Överflödig mening vars innehåll redan står i paragrafen.

Proposition 8: Förenkling av rutiner
§11 Valberedningen
Från:
Valberedningen skall i den mån det är möjligt bestå av minst en person med god insikt i
styrelsens arbete, förslagsvis avgående ledamot.
Till:
Valberedningen skall i den mån det är möjligt bestå av minst en person med god insikt i
styrelsens arbete.
Motivering: Det är svårt att garantera att en avgående styrelseledamot kan vara med i
valberedningen.

Proposition 9: Ändring av alumnimedlemskapets varaktighet
§4.1.3 Alumnimedlemskap
Från:
Alumnimedlemmar tecknar medlemskap årsvis.
Till:
Alumnimedlemmar tecknar medlemskap för tre år i taget.
Motivering: Vi vill förenkla för de som vill vara alumnimedlemmar.

Proposition 10: Förenkling av rutiner
§4.3 Uteslutning
Från:
Innan beslut fattas skall medlemmen förklara sig inför styrelsen.
Till:
Innan beslut fattas skall medlemmen ges möjlighet att förklara sig inför styrelsen.
Motivering: Vi anser att det är ologiskt att medlemmen i fråga måste förklara sig inför
styrelsen innan beslut kan tas om uteslutning.

Proposition 11: Förändring av medlemskap
Styrelsen har fått i uppdrag av föregående årsmöte att lägga fram en proposition om endast
ett slags medlemskap.
att sats 1: § 4.1.1 och § 4.1.2
Från:

4.1.1 Programmedlemskap
Programmedlemskap kan endast erhållas av studerande vid Kandidatprogrammet, och
teckning av medlemskap sker genom uppvisande av antagningsbesked till
Kandidatprogrammet samt betalande av medlemsavgift. Samtliga programmedlemmar har
rätt att kandidera till, samt inneha, förtroendeuppdrag.

4.1.2 Terminsmedlemskap

Studenter på kandidatnivå som kan visa på en koppling till föreningen har möjlighet att
teckna terminsmedlemskap. Styrelseledamot med ansvar för medlemsmatrikeln avgör
kopplingens tillräcklighet. Att läsa enskilda kurser inom fred- och konfliktstudier eller
utvecklingsstudier som fristående kurser eller del av annat program utgör alltid en tillräcklig
koppling. Terminsmedlemskap tecknas per termin och erhålls vid betalande av fastställd
avgift samt uppvisande av koppling till föreningen. Innehavare av terminsmedlemskap äger
röst- och yttranderätt vid föreningens möten. Samtliga terminsmedlemmar har rätt att
kandidera till, samt inneha vissa förtroendeuppdrag.
Till:
4.1.1 Ordinarie medlemskap
Studerande vid Kandidatprogrammet samt studenter som kan visa på en koppling till
föreningen har möjlighet att teckna medlemskap. Styrelseledamot med ansvar för
medlemsmatrikeln avgör kopplingens tillräcklighet. Att läsa enskilda kurser inom fred- och
konfliktstudier eller utvecklingsstudier som fristående kurser eller del av annat program
utgör alltid en tillräcklig koppling. Medlemskap tecknas för tre år och görs genom
inbetalning av medlemsavgift. Samtliga medlemmar har rätt att kandidera till, samt inneha
vissa förtroendeuppdrag.
att sats 2: §4.2 Utträde
Från:
Automatiskt utträde ur föreningen sker i samband med avlagd examen, samt vid avbrott av
studier på längre än sex terminer.
Till:
Automatiskt utträde ur föreningen tre år efter tecknat medlemskap.
att sats 3: §4.1.3 Alumnimedlemskap
Från:
Personer som tidigare erhållit programmedlemskap eller terminsmedlemskap i föreningen
kan teckna alumnimedlemskap.
Till:
Personer som tidigare erhållit ordinarie medlemskap i föreningen kan teckna
alumnimedlemskap.
att sats 4: §4.4 Medlemsavgift
Från:
Avgifterna för programmedlemskap, terminsmedlemskap och alumnimedlemskap behöver
ej vara samma.
Till:
Avgifterna för ordinarie medlemskap och alumnimedlemskap behöver ej vara samma.
att sats 5: § 6 Årsmöte
Från:
Samtliga programmedlemmar samt terminsmedlemmar har rätt att lämna in motioner inför
årsmötet.
Till:

Samtliga ordinarie medlemmar har rätt att lämna in motioner inför årsmötet.
att sats 6: § 9.2 Val av styrelse
Från:
Styrelsen väljs på årsmötet och ska bestå av minst sex och högst åtta ledamöter samt
en suppleant, vilka alla ska vara programmedlemmar eller terminsmedlemmar.
Undantaget är posten som ordförande och utbildningsutskottsansvarig till vilken en
programstudent ska väljas.
Till:
Styrelsen väljs på årsmötet och ska bestå av minst sex och högst åtta ledamöter samt
en suppleant, vilka alla ska vara ordinarie medlemmar. Posterna som ordförande och
utbildningsutskottsansvarig ska innehas av programstudenter.
Motivering: Istället för att dela upp föreningens medlemmar får vi nu ett medlemskap som är
lika för alla. Detta betyder att ingen skillnad görs mellan programstudenter och
terminstudenter vad gäller medlemskap. Det förenklar också processen för den
styrelseledamot som har ansvaret för medlemsmatrikeln och är en tydligare rutin att
motivera för nya medlemmar. Styrelsen har föreslagit ett treårigt medlemskap eftersom att
det är tiden för kandidatprogrammet, men medlemmar har alltid möjlighet att förlänga med
tre år till så länge de fortfarande uppfyller kriterierna för att vara medlem.

