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Revideringslista

Datum Revidering Utförd av
2016-01-24 Ändringar gjordes enligt stormötet 2015-11-25. Se

protokoll
Peter Kjellgren

2016-03-13 PR ändrades till Företagsansv. i föredragslistan
för vårens stormöte.
sekreterare ändrades Informationsansvarig, webb
togs bort i föredragslista för vårens stormöte
Ändringar gjordes e�er samråd med FUM
talman
Revideringslista tillades
Dokument uppdateras e�er grafisk profil

Peter Kjellgren

2016-12-20 Ändringar gjorda i enlighet med beslut tagna på
stormötet 2016-11-22

Peter Kjellgren &
Matilda Hildingsson

2017-06-12 Ändringar gjorda i enlighet med belslut tagna på
stormötet 2017-05-16. Dessa ändringar finns i
stormötesprotokollet med tillhörande bilagor.

Elin Luedtke

2017-12-14 Ändringar gjordes i enlighet med beslut tagna på
stormötet 2017-12-07. Dessa ändringar finns i
strormötesprotokollet med tillhörande bilagor.

Elin Luedtke

2021-12-01 Ändringar gjordes i enlighet med beslut tagna på
stormötet 2021-05-05. Dessa ändringar finns i
stormötesprotokollet med tillhörande bilagor

Melker Ehrenström
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Kapitel 1: Ändamål
1§ Föreningen Energisystemteknologerna (nedan benämnd med förkortningen
FET) har som mål:

● att upprätthålla samt utveckla sammanhållningen och kamratskapet
för studenter studerande vid Civilingenjörsprogrammet i
Energisystem vid Uppsala universitet och Sveriges
lantbruksuniversitet (hädane�er ES-studenter)

● att främja ES-studenters studier
● att i övrigt gagna ES-studenternas samlade intressen.

2§ FET vill svara för socialt umgänge under studentikosa former medlemmarna
emellan. Dessutom vill FET främja interaktion med övriga sektionsföreningar
inom UTN.

Kapitel 2: Organisation
1§ Stormötet är FETs högsta beslutande organ.

2§ Styrelseledamöter väljs på föreningens stormöten. Styrelsen verkställer
stormötets beslut, ansvarar för den löpande verksamheten samt förvaltar
föreningens medel.

3§ Styrelsen kan utse särskilt internt eller externt utskott som bereder en eller
flera frågor. Sådant utskott har inte rätt att besluta i dessa frågor.

4§ Särskilt utskott med befogenheter enligt 3§ kan även utses av stormötet.

5§ Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderår.

Kapitel 3: Medlemskap
1§ Studerande vid civilingenjörsprogrammet i energisystem i Uppsala har rätt att
bli medlem i FET.

2§ Medlemskap i FET erhålles genom att aktivt skriva in sig i FETs
medlemsregister samt betala den årsavgi� som fastställdes på senaste
höstterminsstormöte. Medlemskap skall aktivt förnyas varje verksamhetsår.
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3§ Medlemskap upphör då 3 kap. 2§ ej uppfyllts eller då studerandekravet i 3 kap.
1§ ej är uppfyllt. Är studerandekravet i 3 kap. 1§ uppfyllt under verksamhetsårets
början kvarstår rätten till medlemskap under hela verksamhetsåret.

4§ Stormötet kan på valberedningens förslag i FET såsom hedersmedlem invälja
person som gjort sig förtjänt därav oavsett att 1§ ej är tillämplig.

5§ De personer som ursprungligen startade föreningen FET genom mycken
möda och stort besvär d v s Daniel Holm, Ulrika Lunden, Erik Gullberg, Rafael
Waters och Anni FritzeIl, skall för all framtid inneha hedersmedlemskap.

6§ Styrelsen kan utesluta medlem. Detta får endast ske om medlem öppet
motarbetat föreningen, medvetet bingar skada på föreningens medlemmar eller
ägodelar, eller om förutsättningarna för medlemskap enl. 1§ inte längre uppfylls.

7§ Medlem som uteslutits återfår medlemskap om uteslutningsgrunden inte
längre föreligger samt om årsmöte beviljar återinträde.

Kapitel 4: Medlemsavgifter
1§ Höstterminens stormöte fastställer årsavgi�en för nästkommande
verksamhetsår. Stormöte kan besluta att medlemsavgi� ej ska uttagas.

2§ Stormöte kan besluta om uttagande av extra ordinarie årsavgi� för
innevarande verksamhetsår, om FETs ekonomi oundvikligen kräver detta.

Kapitel 5: Stormöte
1§ Stormöte ska hållas två gånger per verksamhetsår. Vårterminens stormöte ska
hållas före utgången av maj månad. Höstterminens stormöte ska hållas före
utgången av december månad.

2§ Extra förhandlingsmöte sammankallas då styrelsen eller en �ärdedel av
medlemmarna kräver detta.

3§ Vid stormöte äger ES-studenter oavsett medlemskap, liksom av stormötet eller
styrelsen adjungerad närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Varje närvarande
medlem äger en röst, förutom vid val av fullmäktigeledamöter,
fullmäktigesuppleanter och valberedning till Uppsala teknolog- och naturvetarkår
då alla ES-studenter som är medlemmar i Uppsala teknolog- och naturvetarkår
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äger en röst. Röstning med fullmakt är inte tillåten. Stormötet är beslutsmässigt
när antalet röstberättigade uppgår till minst femton. Beslut vid stormöte fattas
med enkel majoritet utom i fråga där kvalificerad majoritet krävs enligt stadgarna.
Omröstning i sakfrågor sker öppet och i första hand genom acklamation. Yrkas
votering sker detta med handuppräckning. Rösträkning ska genomföras då detta
yrkas. Vid lika röstetal avgör en andra votering och däre�er lotten. Vid personval
där mer än en kandidat finnes eller om det yrkas, sker sluten omröstning, annars
genom acklamation. Vid lika röstetal i personval avgör lotten.

4§ Kallelse till stormöte ska med fullständig föredragningslista samt
valberedningens förslag tillställas medlemmarna minst en vecka före stormötet.
Preliminär föredragningslista, information om utlysta poster samt datum, tid och
plats för stormötet bör göras tillgänglig för alla programstudenter vid
civilingenjörsprogrammet i energisystem i Uppsala genom anslag på FETs
anslagstavla, FETs hemsida samt genom utskick till alla programstudenter vid
civilingenjörsprogrammet i energisystem i Uppsala via e-post tre veckor innan
stormöte.

5§ Vid vårterminens stormöte ska följande frågor förekomma:
1. Fråga om huruvida kallelse utgått i behörig ordning
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Anmälan av föregående stormötesprotokoll
7. Föredragning av revisionsberättelse
8. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för föregående styrelseledamöter vars

mandatperiod avslutats någon gång under föregående
verksamhetsår

10.Val till styrelseposter
a) Informationsansvarig
b) Näringslivsansvarig
c) Alumnansvarig
d) Internationellt ansvarig
e) Idrottsansvarig
f) Klubbmästare

11. Val av fullmäktigeledamot samt fullmäktigesuppleant
12. Eventuella propositioner från styrelsen



Sida 6 av 11
Stadgar

2021-12-01

13. Eventuella motioner från medlemmarna
14. Övriga frågor

6§ Vid höstterminens stormöte ska följande frågor förekomma:
1. Fråga om mötets huruvida kallelse utgått i behörig ordning
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Anmälan av föregående stormötesprotokoll
7. Val till styrelseposter

a) Ordförande
b) Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig
c) Studierådsordförande
d) Klubbmästare
e) Studiesocialt ansvarig

8. Val av revisor samt revisorssuppleant
9. Val av valberedning
10.Val av fullmäktigeledamöter samt fullmäktigesuppleanter
11. Val till UTN:s valberedning
12. Fastställande av årsavgi�
13. Eventuella propositioner från styrelsen
14. Eventuella motioner från medlemmarna
15. Övriga frågor

7§ Vid stormöte ska protokoll föras och justeras av stormötes ordförande,
sekreterare och justeringsmän. Protokollet ska vara justerat och signerat
senast 1 månad e�er stormötet ägt rum.

8§ Ansvarsfrihet innebär att styrelseledamoten inte längre behöver stå till svars
för sina beslut under mandatperioden. Ansvarsfrihet har ingen juridisk betydelse.

9§ Bestämmelserna i 3-4 §§ och 7-8 §§ gäller även vid extra förhandlingsmöte. 5 §
gäller i tillämpliga delar.

Kapitel 6: Styrelsen
1§ Styrelsen består av ordförande, informationsansvarig, vice ordförande tillika
ekonomiskt ansvarig, näringslivskontakt, studierådsordförande, två klubbmästare,
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alumnansvarig, internationellt ansvarig, studiesocialt ansvarig samt
idrottsansvarig. Endast medlem i FET kan ingå i styrelsen.

2§ Vid frånfall för ordinarie styrelseledamot enligt 1 § vakantsätts posten. Det är
sedan upp till styrelsen att utse tillfällig ersättare till postens arbetsuppgi�er till
dess att ny ordinarie ledamot kan utses av stormöte.

3§ Tillsättning av posterna sker genom personval på stormöte. Samtliga
styrelseledamöter väljs för två terminer. Informationsansvarig, alumnansvarig,
näringslivskontakt, internationellt ansvarig, idrottsansvarig och en av de två
klubbmästarna väljs vid vårterminens stormöte, övriga väljs vid höstterminens
stormöte. Ordförandekandidat som gått ES-programmet i minst ett år äger vid
val till ordförandeposten företräde framför kandidat som gått kortare tid.

4§ Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Var och en av ordinarie
ledamöter förfogar över en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst
utom vid personval då lotten avgör.

5§ Styrelsen är beslutsförig om mer än häl�en av dess medlemmar är närvarande.

6§ Vid styrelsemöte ska protokoll föras. Vid arbetsmöten kan dock styrelsen
besluta att avstå från protokollföring.

7§ Styrelsen äger rätt att företa adjungeringar.

8§ Ordföranden och vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig tecknar var för
sig FETs firma. Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig har dispositionsrätt
över föreningens samtliga medel.

9§ Vid ett första styrelsesammanträde (konstituerande sammanträde) e�er
höstterminens stormöte ska följande frågor förekomma:
1. Konstituering av styrelsen enligt 1§.

I övrigt beslutar styrelsen fritt om dagordningen.

10§ Studierådsordföranden ska se till att alla årskurser röstar fram en
programrådsrepresentant från respektive årskurs. Detta ska ske innan första
programrådsmötet varje år.
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11§ Studierådsordföranden ansvarar för att varje årskurs har en kursutvärderare.

12§ Styrelsen ansvarar för att verksamhetsplan och budget upprättas och
godkänns på styrelsemöte i början av verksamhetsåret. Dessa ska sedan göras
tillgängliga för medlemmarna.

13§ Avgående styrelse ansvarar för att verksamhets- och förvaltningsberättelse
samt bokslut upprättas. Dessa ska sedan göras tillgängliga för medlemmarna.

Kapitel 7: Revision
1§ Revisorn ska:

● granska styrelsens förvaltning
● granska vice ordförande tillika ekonomisk ansvariges räkenskaper
● granska föreningens bokslut
● inventera föreningens tillgångar
● till årsmötet avgiva revisionsberättelse samt utlåtande om ansvarsfrihet

gällande styrelsens förvaltning.

2§ Revisor ska vid sin granskning iaktta god revisionssed.

Kapitel 8: Stadgeändring m.m.
1§ Vid tvist angående dessa stadgars tolkning gäller den mening som företräds av
stormöte.

2§ Beslut om stadgeändring fattas av stormöte. För att ändringsförslag ska bli
gällande krävs att minst två tredjedelar av de röstberättigade vid två på varandra
följande stormöten, vilka ska äga rum med minst en veckas mellanrum, röstar för
förslaget. Ändring av 3 kap. 4§ får dock genomföras endast om 17 av varandra
oberoende ordinarie stormöten med fullständig majoritet (100 %) fattar beslut
härom.

3§ Förslag om stadgeändring ska innan det framlägges för beslut på
stormöte ha presenterats skri�ligt för styrelsen eller sådant utskott som
avses i 2 kap. 3-4 §§, minst två veckor innan stormötet.
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Kapitel 9: Upplösning
1§ Förslag om FETs upplösning får framföras endast vid ordinarie stormöte.

2§ Beslut om upplösning får fattas endast om minst två tredjedelar av de
röstberättigade på fyra av varandra följande ordinarie stormöten godkänt saken

3§ Fattas beslut om FETs upplösning ska behållna tillgångar tillfalla Uppsala
teknolog- och naturvetarkår eller motsvarande förening, dock ej Uppsala
studentkår.

Kapitel 10: Ansvarsfördelning

1§ Styrelsen för FET är ytterst ansvarig för föreningens verksamhet.

2§ Ordförande ansvarar för att samtliga posters befattningsbeskrivningar
hålls uppdaterade och tillgängliga för medlemmarna.

3§ Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig i FET är ansvarig för föreningens
ekonomi. Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig är vid vårdslöshet eller
försummelse personligen ansvarig för föreningens ekonomiska och materiella
tillgångar. Senast avgången vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig skall bistå
tillträdd vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig vid arbete med
deklarationen.

4§ Informationsansvarig i FET är ansvarig för att protokoll föres vid
styrelsemöten. Informationsansvarig håller även sektionens e-postlista
uppdaterad.

5§ Studierådsordföranden i FET ansvarar för att studerande vid
civilingenjörsprogrammet i energisystem i Uppsala företrädes i studierelaterade
frågor.

6§ Klubbmästare i FET ansvarar, tillsammans med av dem sammansatt klubbverk,
för föreningens sociala aktiviteter.
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7§ Näringslivskontakt i FET ska arbeta för att marknadsföra
civilingenjörsprogrammet i energisystem i Uppsala.

8§ Alumnansvarig i FET ska arbeta för att främja kontakten mellan studerande
vid civilingenjörsprogrammet i energisystem i Uppsala och alumner av intresse
för studerande vid civilingenjörsprogrammet i energisystem i Uppsala.

9§ Internationellt ansvarig i FET ska arbeta för att främja kontakten mellan
studerande vid civilingenjörsprogrammet i energisystem i Uppsala och personer
eller aktiviteter med internationell koppling och av intresse för studerande vid
civilingenjörsprogrammet i energisystem i Uppsala.

10§ Fullmäktigeledamot ska företräda FETs intressen i Uppsala teknolog- och
naturvetarkårs fullmäktige.

11§ Fullmäktigeledamöterna och suppleanterna har ett gemensamt ansvar
för att platserna enligt 11 kap. 9 § är bemannande vid sammanträden.

12§ Studiesocialt ansvarig i FET ska verka för att studerande vid
civilingenjörsprogrammet i energisystem i Uppsala har en god studiesocial
arbetsmiljö. Som studiesocialt ansvarig är man även FETs huvudskyddsombud
och tillsätter själv skyddsombud, ett i varje klass i den utsträckning det är möjligt.

13§ Revisor i FET ska inför vårens stormöte utföra sitt uppdrag i enlighet med 7
kap.

14§ Valberedningen skall inför stormöte arbeta för att informera kring
kommande val, opartiskt behandla inkomna ansökningar samt
nominera eventuella passande kandidater, till de poster som utlyses
enligt 5 kap. 5-6 §§. Valberedningen består av 3 personer, varav en
sammankallande.

15§ Valberedningens sammankallande ska ansvara för att valberedningens arbete
slutföres i god tid före stormöte. Vidare ansvarar valberedningens
sammankallande för att namn på samt kontaktuppgi�er till valberedningens
kandidater är styrelsens ordförande tillhanda i så god tid att styrelsen kan kalla till
stormöte enligt 5 kap. 4§.
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16§ Idrottsansvarig i FET ska arbeta för att FETs medlemmar har möjlighet att
regelbundet utföra någon form av idrottsverksamhet organiserad av FET.


