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Styrelsens förslag till justering vid årsmötet 4 mars 2016

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1§ Namn och ändamål

Föreningens namn är Nordvästra Skånes Senioruniversitet vilket förkortas NSSU. Föreningen är en
ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Föreningens ändamål är:
• att anordna studieverksamhet och social samvaro för sina medlemmar i form av föreläsningar,
kurser/cirklar, studieresor, studiebesök, exkursioner, konsert- och teaterbesök m.m.
• att hålla kontakt med liknande organisationer inom eller utom landet
4 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas på sätt som styrelsen beslutar.
5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Styrelsens arbetsperiod omfattar tiden från
det årsmöte då styrelsen valts till och med nästkommande årsmöte.
8 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Inför
upplösning av föreningen skall styrelsen ge förslag till mötet om hur föreningens tillgångar skall
disponeras. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels hur föreningens tillgångar skall
diponeras, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.
12 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall
vara styrelsen tillhanda senast 1 november året före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge
skriftligt yttrande över förslaget.
17 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd
2. Val av
a) mötesordförande
b) sekreterare för mötet
c) 2 justerare för mötets protokoll tillika rösträknare
3. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av dagordningen
5. Behandling av styrelsens
a) verksamhetsberättelse
b) ekonomiska redovisning
c) revisorernas berättelse
6. Frågan om ansvarsfrihet
7. Av styrelsen framlagda ärenden
8. Frågor skriftligen väckta av medlemmar
9. Fastställande av antal ledamöter - utöver ordföranden - som skall ingå i styrelsen
t o m nästkommande årsmöte
10. Val av:
a) ordförande, 1 år
b) halva antalet ledamöter, 2 år
c) 2 revisorer samt 1 revisorssuppleant, 1 år
d) 3 ledamöter i valberedningen av vilka en utses till sammankallande, 1 år
11. Styrelsens förslag till
a) verksamhetsplan för innevarande år
b) budget för innevarande år
12. Fastställande av medlemsavgift för det kommande året
13. Övriga frågor
14. Avslutning

STYRELSEN
20 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt det antal medlemmar, dock minst sex, som årsmötet bestämmer
efter förslag från valberedningen. Ordföranden väljs för ett år. För val av övriga ledamöter gäller som
inriktning att halva antalet ledamöter ska utses årligen för en tid av två år. Styrelsen utser inom sig
vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får utse
person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges
yttrande- och förslagsrätt.
Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

