
3.1 Medlemskap
Den som vid Linköpings Universitet är registrerad som student eller innehar
doktorandanställning är berättigad till medlemskap i ESN Linköping. Medlemskap
kan erhållas av berättigad person genom erläggande av stadgad avgift till föreningen.

3.2. Avgift
Medlemmar av ESN Linköping är betalande. Betalning kan ske genom att investera
tid i en av ESN Linköpings erkända verksamheter relaterad till organisationen eller
genom monetärt bidrag i form av köp av ESN-kort. Styrelsen äger rätten att sätta avgiften för
ESN-kortet årligen.

3.2.1 Tidsbaserat bidrag
Erkänd verksamhet är engagemang i ESN Linköpings styrelse, i av ESN Linköpings
styrelse utsedda kommittéer eller utskott, medlemskapet upphör då mandatperioden tar slut
alternativt vid utträde från förtroendeuppdrag. ESN Linköpings styrelse kan även besluta att
ge medlemskap till andra personer som på ett kontinuerligt sätt
bidrar till organisationens verksamhet.

3.2.2 Monetärt bidrag
En person får vid köp av ESN-kort av ESN Linköping samt registrering i ESN Linköpings
databas, ett medlemskap i föreningen ESN Linköping för ESN-kortets giltighetstid.

3.3. Rösträtt
Alla medlemmar har lika rösträtt på ESN Linköpings årsmöte och föreningsstämma.

3.6 Avsluta medlemskap
Medlemmar äger rätten att avsluta sitt medlemskap, om en medlem önskar avsluta sitt
medlemskapet i föreningen ska styret kontaktas på mejladressen board@esnlinkoping.org.
Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

4.3. Sammanträden
Föreningsstämman för ESN Linköping sammanträder på kallelse av ESN Linköpings
styrelse. Föreningsstämman är beslutsmässig då den är behörigt utlyst enligt 4.4
Kallelse och minst 75 % av styrelsemedlemmarna samt totalt minst 10 medlemmar är
närvarande. Beslut kräver enkel majoritet, vid lika röstetal äger mötets ordförande
utslagsröst.
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4.3.1. Årsmöte
Föreningsstämma i form av årsmöte skall äga rum under vårterminen senast
under maj månad gällande läsår.
Följande punkter skall behandlas under mötet:

● Godkännande av föregående föreningsstämmas protokoll
● Föredragning av verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse och

revisionsberättelse
● Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
● Val av styrelse och, revisor och ordförande av valkomitéen för kommande

verksamhetsår
● Riktlinjer för kommande års verksamhet
● Behandling av ansvarsfrihet (röstas igenom med kriteriet att inget

extraordinärt inträffar fram tills slutet av mandatperioden)

4.4. Kallelse
För att mötet skall vara behörigt utlyst skall kallelsen till föreningsstämman uppfylla
följande kriterier.

● Göras tillgänglig för alla medlemmar minst två (2) veckor innan det aktuella
mötet

● Innehålla
○ Datum
○ Tid
○ Plats
○ Preliminär föredragslista
○ Nominerade till ESN Linköpings styrelseposter
○ Nominerad till revisor
○ Nominerad till valberedningens ordförande

Vid behov skall reviderad kallelse göras tillgänglig för ESN Linköpings medlemmar
senast tre (3) arbetsdagar innan föreningsstämman planeras äga rum.

5.1. Valberedning
Valberedningen skall bestå av minst tre (3) personer som är medlemmar i ESN
Linköping. För att ge insikt i sakfrågor bör sittande styrelsen vara representerad.
Valberedningens ordförande bör vara styrelsens HR ansvarig i ESN Linköping,Nominerad
HR ansvarig blir, om denna post existerar, automatiskt nominerad till Valberedningens
ordförande. Alla medlemmar har rätt att motkandidera till ordförande för valberedningen vid
årsstämman. Annars Väljs ingen ordförande för valberedningen in under årsstämman skall
posten tillsättas av ESN Linköpings styrelse under höstterminen och sitter till kommande
årsmöte.

Det är valberedningens ordförandes uppgift att tillsätta resterande medlemmar av
valberedningen, valberedningen ska godkännas av styrelsen. Valberedningen är
beslutsmässig då enkel majoritet i valberedningen uppfylls. Vid händelse av lika röstetal
äger valberedningens ordförande utslagsröst.


