
Kriminologernas Universitetsförenings Stadgar
Stadgar antagna på ordinarie Medlemsmöte den 16 april 2015

(Senaste ändring 2023-01-16)
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1 kap. Allmänna bestämmelser
Syfte och ändamål

§1. Kriminologernas Universitetsförening, vid Lunds Universitet har till syfte att: 1.
Arbeta för medlemmarnas bästa, öka studenternas gemenskap i utbildningen med
andra studenter genom diverse aktiviteter. 2. Vara nyantagna studenter behjälplig med
fadderverksamhet 3. Anordna utöver vad programmet tillhandahåller evenemang med
kriminologisk relevans.

Om föreningen

§2. Kriminologernas Universitetsförening är en ideell studentförening med säte i Lund.

§3. Kriminologernas Universitetsförening ska verka i demokratisk anda och för alla
människors lika värde. 2. Kriminologernas Universitetsförening är en partipolitiskt och
religiöst obunden förening.

Procedurfrågor

§4. Beslut fattas med majoritet om minst hälften av de avgivna rösterna om inget annat
särskilt stadgas. 2. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

§5. För ändring i Kriminologernas Universitetsförenings stadgar krävs bifallande beslut av
ett Medlemsmöte, med en majoritet om minst 2/3 av de avgivna rösterna.

§6. Kriminologernas Universitetsförenings stadgar tolkas av Ordförande. Vid Ordförandes
frånvaro äger Vice ordförande tolkningsrätt.

§7. Beslut om avveckling av Kriminologernas Universitetsförening kräver bifallande
beslut av två Medlemsmöten. Det första beslutet fattas med en majoritet om minst ½
av de avgivna rösterna. Det andra beslutet fattas på nästkommande Medlemsmöte med
en majoritet om minst 2/3 av de avgivna rösterna. 2. I avvecklingsbeslutet ska anges
orsak till beslutet samt hur Kriminologernas Universitetsförenings kvarlåtenskaper ska
disponeras.

2 kap. Medlemskap
Erhållande av medlemskap

§1. Ordinarie medlem av Kriminologernas Universitetsförening är:
1. Student som är antagen till eller studerar kandidatprogrammet i kriminologi,
masterprogram med inriktning kriminologi eller rättssociologi, fristående kurser i
kriminologi eller rättssociologi vid Lunds universitet och har erlagt terminsavgift i
enlighet med 2 kap. 3§.
2. Student som har erlagt terminsavgift för Studentlund.
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3. Student vid Lunds universitet som godkänts av Styrelsen och har erlagt
terminsavgift i enlighet med 2 kap. 3§.

§2. Alumnimedlem av Kriminologernas Universitetsförening är: Alumn vid
kriminologiprogrammet som tidigare läst vid Lunds universitet och har erlagt
alumniavgift i enlighet med 2 kap 3§.

§3. 1. Terminsavgiften fastställs av Styrelsen och betalas antingen:
a) Terminsvis
b) Årsvis
2. Alumniavgiften fastställs av Styrelsen och betalas med en engångssumma.

Medlemskapets innebörd

§4. Ordinarie medlem i Kriminologernas Universitetsförening har:
a) Närvaro-, yttrande-, förslags-, och rösträtt vid Medlemsmöte.
b) Rätt att ta del av kallelser, protokoll och andra interna handlingar.
c) Rätt att kandidera till Kriminologernas Universitetsförenings förtroendeposter i
enlighet med 3 kap. 11§.
2. Alumnimedlem i Kriminologernas Universitetsförening har:
a) Närvaro-, yttrande-, förslags-, och rösträtt vid Medlemsmöte.
b) Rätt att ta del av kallelser.

§5. Medlemmar i Kriminologernas Universitetsförening är skyldiga att inom Föreningens
verksamhet följa och respektera:
a) Föreningens stadgar
b) Arbetsordningar
c) Beslut

§6. Det är endast medlemmar i Kriminologernas Universitetsförening som erlagt
terminsavgift enligt 2 kap. 3§ som har tillåtelse att medverka på evenemang som
anordnas av Kriminologernas Universitetsförening. Detta omfattar både ordinarie- och
alumnmedlemskap. Undantag kan göras om Kriminologernas Universitetsförening
aktivt bjuder in utomstående. Detta beslutas av styrelsen och meddelas i samband med
ett sådant evenemang.

Medlemskapets upphörande

§7. 1. Medlem som ej har erlagt terminsavgift i enlighet med 2 kap. 3§ senast den siste
februari för vårtermin och den siste september för hösttermin anses ha trätt ut ur
Kriminologernas Universitetsförening.
2. Medlem som ej erlagt terminsavgiften för Studentlund senast den siste februari för
vårtermin och den sista september för hösttermin anses ha trätt ut ur Kriminologernas
Universitetsförening.
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§8. Medlem som grovt åsidosatt sina förpliktelser gentemot Kriminologernas
Universitetsförening kan få sitt medlemskap förverkat. Beslut om förverkande fattas
av Styrelsen med en majoritet om minst ⅔ av de avgivna rösterna.

3 kap. Medlemsmöte
Beslutande organ

§1. Medlemsmötet är Kriminologernas Universitetsförenings högst beslutande organ.
Medlemsmötet ska förläggas på en plats i Lunds centralort.

§2. Höstterminens ordinarie Medlemsmöte äger rum mellan 15 oktober - 15 november. På
mötet ska följande behandlas:
a) Beslut i samband med revisorernas yttrande om föregående verksamhetsårs bokslut
fattas.
b) Beslut i samband med föregående verksamhetsberättelse fattas.
c) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår fattas.
d) Preliminär budgetrapport för verksamhetsåret presenteras
e) Preliminär verksamhetsplan för verksamhetsåret presenteras.
f) Nollningsperioden ska utvärderas.
g) Val till förtroendeposter.

§3. Vårterminens ordinarie Medlemsmöte äger rum mellan 1 mars - 1 april. På mötet ska
följande behandlas:
a) Preliminär budgetrapport för verksamhetsåret presenteras.
b) Preliminär verksamhetsberättelse för verksamhetsåret presenteras.
c) Val till förtroendeposter.

§4. 1. Extra Medlemsmöte hålls då Ordförande, fem styrelseledamöter eller minst femton
ordinarie medlemmar så begär.
2. Extra Medlemsmöte ska hållas inom fjorton dagar från det att Ordförande mottagit
skriftlig begäran om extra Medlemsmöte.

§5. 1. Medlemsmöten får ej hållas 1 juni - 31 augusti eller 16 december - 15 januari.
2. Medlemsmöten får ej hållas på lördagar eller söndagar, ej heller på allmän helgdag
eller dag före sådan dag.

§6. 1. Kallelse till Medlemsmöte utfärdas och anslås på lämpligt vis av Ordförande efter
samråd med Styrelsen senast sju dagar före mötet.
2. Dagordning utfärdas och anslås på lämpligt vis av Ordförande senast tre dagar före
mötet.
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§7. 1. Förslag på ärende att behandla på Medlemsmöte ska vara Ordförande skriftligen
tillhanda senast tre dagar före mötet.
2. Medlemsmöte får ej behandla ärende som ej upptagits på föredragningslistan såvida
det inte står i omedelbart samband med på föredragningslistan redan upptaget ärende.

§8. 1. Medlemsmöte protokollförs av Sekreteraren. Kan Sekreteraren ej fullfölja uppgiften
utser Medlemsmötet en ersättare.
2. Medlemsmötesprotokoll justeras mötesordförande och av två av Medlemsmötet
utsedda justeringspersoner.
3. Medlemsmötesprotokoll ska vara granskat och justerat av mötesordförande och
justeringspersonerna senast fjorton dagar efter mötet.
4. Justerat Medlemsmötesprotokoll och tillhörande handlingar ska finnas tillgängliga
för föreningens medlemmar.

§9. Ordinarie medlem kan alltid begära sluten omröstning.

Val till förtroendeposter

§10. Kriminologernas Universitetsförenings förtroendeposter utgörs av:
a) Ledamöter i Styrelsen
b) Utskottsmedlemmar
c) Revisorer
d) Valberedningen

§11. 1. Förtroendeposter inrättas och avskaffas av Medlemsmöte.
2. Val av förtroendeposter kan förrättas på alla ordinarie Medlemsmöten.
3. Fyllnadsval kan förrättas på såväl ordinarie som extra Medlemsmöte om det finns
vakanta förtroendeposter.

§12. Vid val till förtroendepost med mer än en kandidat hålles sluten omröstning.

§13. Möjlighet att motkandidera mot valberedningens förslag av förtroendeposter får
tillämpas på Medlemsmöte vid val till förtroendeposter.

§14. Person med förtroendepost som inte längre åtnjuter Kriminologernas
Universitetsförenings medlemmars förtroende kan bli avsatt. Sådant beslut fattas av
Medlemsmöte med en majoritet om minst 2/3 av de avgivna rösterna.

4 kap. Styrelsen och utskotten
Styrelsen

§1. Styrelsen är Kriminologernas Universitetsförenings styrelse. 2. Styrelsen är
Kriminologernas Universitetsförenings högsta verkställande organ.
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§2. Styrelsen utgörs av:
a) Ordförande
b) Vice ordförande
c) Ekonomiansvarig
d) Sekreterare
e) Ledamöter för utbildning
f) Ledamot för PR
g) Koordinator för aktivitetsutskott
h) Koordinator för näringslivsutskott

§3. För att vara valbar till Ordförande, Vice ordförande, Ekonomiansvarig eller
Sekreterare ska kandidaten:
a) Vara minst 18 år vid tillträdesdatumet.
b) Vid tidpunkten för inträdet vara ordinarie medlem i Kriminologernas
Universitetsförening.
c) Ej vara belagd med näringsförbud eller satt i konkurs
d) Ej vara underställd förvaltarskap.

§4. För att vara valbar till övriga förtroendeposter ska kandidaten:
a) Vara minst 18 år vid tillträdesdatumet.
b) Vid tidpunkten för inträdet vara ordinarie medlem i Kriminologernas
Universitetsförening.
c) Ej vara underställd förvaltarskap.

§5. Det åligger Styrelsen att:
a) Förbereda de ärenden som ska behandlas på Medlemsmöte.
b) Fatta ekonomiska beslut inom ramen för de riktlinjer Medlemsmötet fastställt.
c) Vid Medlemsmöte rapportera om föreningens verksamhet.

§6. 1. Styrelsen ska sammanträda minst en gång varje månad, januari, juni, juli och
augusti månad undantagna.
2. Kallelse till Styrelsen utfärdas av Ordförande senast sju dagar före mötet.
3. Dagordning och tillhörande handlingar utfärdas och delges Styrelsen av Ordförande
senast sju dagar före mötet.
4. För ärenden av särskilt brådskande natur kan Styrelsen kallas med kortare varsel.
Vid sådant sammanträde får bara det särskilt brådskande ärendet behandlas.

§7. 1. Styrelsens sammanträden protokollförs av Sekreterare. Kan Sekreterare ej fullfölja
uppgiften utser Styrelsen en ersättare.
2. Styrelsens sammanträdesprotokoll justeras av protokollförare, Ordförande samt två
av Styrelsens utsedda justeringspersoner.
3. Styrelsens sammanträdesprotokoll ska vara granskat och justerat av
justeringspersonerna senast fjorton dagar efter sammanträdet.
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4. Justerat sammanträdesprotokoll och tillhörande handlingar ska finnas tillgängliga
för föreningens medlemmar. 5. Om personlig information berörs på Styrelsens
sammanträden ska detta ej föras till protokollet.

§8. Styrelsen är beslutförda när minst fem av dess röstberättigade medlemmar är
närvarande.

§9. Det åligger Ordförande att:
a) Vara Kriminologernas Universitetsförenings främsta representant.
b) Övervaka och tillse att Kriminologernas Universitetsförenings stadgar följs
c) Hålla erforderlig kontroll över Kriminologernas Universitetsförenings verksamhet
d) Ansvara för att beslut fattade av Medlemsmöte och Styrelsens sammanträden
verkställs.

§10. Det åligger Vice ordförande att:
a) Vid Ordförandes förfall träda i dennes ställe och sköta dennes åligganden.
b) Bistå Ordförande i dennes arbete.

§11. Det åligger Ekonomiansvarig att:
a) Ansvara för Kriminologernas Universitetsförenings ekonomiska förvaltning.
b) Ansvara för Kriminologernas Universitetsförenings medlemsregister.
c) Vid Medlemsmöte och Styrelsens sammanträden rapportera om föreningens
ekonomi.

§12. Det åligger Sekreterare att:
a) Ansvara för att Medlemsmöte och Styrelsens sammanträden protokollförs i enlighet
med dessa stadgar.
b) Ansvara för att protokollet justeras i enlighet med dessa stadgar.
c) Övervaka och tillse att Kriminologernas Universitetsförenings medlemsregister är
uppdaterade och korrekta.

§13. Det åligger ledamöter för Utbildning att:
a) Ansvara för kontakt med kåren och institutionerna och näringslivet gällande
utbildningsfrågor och vara länken mellan studenterna och högre instanser.
b) Ansvara för att planera och genomföra utbildningsrelaterade aktiviteter i samtycke
med Styrelsen.

§14. Det åligger ledamot för PR att:
a) Ansvara för föreningens marknadsföring, både internt och externt.
b) Ansvara för hemsidan och sociala medier knutna till föreningens verksamhet.

§15. Det åligger PR-utskottet att:
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a) Ansvara för föreningens marknadsföring, både internt och externt.
b) Ansvara för hemsidan och sociala medier knutna till föreningens
verksamhet.

§16. Det åligger Aktivitetsutskottet att:
a) Ansvara för att planera och utföra föreningens sociala och fysiska aktiviteter.
b) Ansvara för planeringen och utförandet av Novischperioden samt de aktiviteter som
går att anknyta till Novischperioden.
c) Ansvara för att samtliga aktiviteter genomförs i samtycke med Styrelsen.

§17. Det åligger Näringslivsutskottet att:
a) Ansvara för att planera och utföra föreningens näringslivsrelaterade föreläsningar
och event. Dessa ska ha relevans för utbildningen.
b) Ansvara för att förvalta relationen med sponsorer, kontakter inom näringslivet samt
underhålla kommunikationen med kåren gällande arbetsmarknadsfrågor.
c) Ansvara för att samtliga föreläsningar och event genomförs i samtycke med
Styrelsen.

§18. Det åligger Valberedningen att:
a) Nominera lämpliga kandidater till Medlemsmötet.
b) Genom fyllnadsval tillsätta vakanta förtroendeposter fram till och med kommande
Medlemsmöte.

5 kap. Ekonomisk förvaltning och revision

§1. Kriminologernas Universitetsförenings firma kan tecknas av följande:
a) Ordförande
b) Vice ordförande
c) Ekonomiansvarig
d) Sekreterare

§2. 1. Kriminologernas Universitetsförenings räkenskaper avslutas den 30 juni varje
verksamhetsår.
2. Bokslut för ett verksamhetsår ska nästföljande termin tillhandahållas revisorerna för
granskning.
3. Revisionsberättelse avseende föregående verksamhetsårs bokslut och
verksamhetsberättelse föreläggs höstterminens ordinarie Medlemsmöte vid vilket
fråga om föregående Styrelsens ansvarsfrihet avgörs.

§3. 1. Två Revisorer för Kriminologernas Universitetsförenings räkenskaper för dessa
tillsätts på vårterminens ordinarie Medlemsmöte.
2. Revisor får ej inneha eller ha innehaft styrelsepost i nuvarande styrelse eller i den
styrelse som Revisorn skall granska.
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