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§1

Namn, art och säte
1.1
Föreningens namn är Filosofiska Föreningen vid Göteborgs Universitet.
1.2
Föreningen är ideell samt religiöst och partipolitiskt obunden.
1.3
Föreningen är en kårförening under Filosofiska Fakulteternas Studentkår (FFS).
1.4
Föreningens säte är Göteborg.

§2

Syfte och verksamhet
2.1
Föreningens syfte är att främja filosofisk diskussion och kontakt mellan professionella
filosofer, filosofistudenter och den av ämnet intresserade allmänheten.
2.2
Verksamheten utgörs främst av återkommande föreläsnings- och seminarieaktiviteter.

§3

Medlemskap
3.1
Medlemskap beviljas den som verkar i enlighet med föreningens stadgar samt erlägger av
föreningsmötet fastställd medlemsavgift.
3.2
Majoriteten av föreningens medlemmar skall vara, eller ha varit, medlemmar i FFS.
3.3
Föreningsmötet kan bevilja person hedersmedlemskap. Hedersmedlem behöver ej erlägga
medlemsavgift. Beslutet skall vara praktiskt taget enhälligt. Hedersmedlemskap innebär
rösträtt på årsmötet.
3.4
Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som verkar menligt för föreningen. Beslutet
skall vara enhälligt. Överklagande kan ske till föreningsmötet.

§4

Verksamhetsår, ekonomi och revision
4.1
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med FFS: 1 juli - 30 juni.
4.2
Föreningens firma tecknas av kassören och ordföranden var för sig.
4.3
Föreningens verksamhet och räkenskaper skall granskas av revisor.

§5

Föreningsmötet (förkortat FM)
5.1
FM är föreningens högsta beslutande organ och skall hållas minst en gång per år.
5.2
Kallelse till FM skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor innan. Motioner skall
vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan. Styrelsen sammanställer då motioner och
propositioner och skall tillse att dessa, jämte dagordning, är medlemmarna tillhanda senast
en vecka innan mötet.
5.3
Varje medlem, närvarande eller genom fullmakt företrädd, har en röst.
5.4
Beslut fattas generellt med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrätt.
5.5
FM väljer en styrelse, bestående av minst ordförande, kassör och sekreterare, som ansvarar
för föreningens löpande verksamhet.
5.6
Minst en gång per år skall verksamhets- och räkenskapsberättelse föredragas och beslut om
styrelsens ansvarsfrihet tagas.

§6

Styrelsemöte
6.1
Styrelsemötet är beslutsmässigt om minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.
6.2
Beslut fattas generellt med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrätt.

§7

Stadgeändring
FM må besluta om ändring av stadgarna, med endera 2/3-majoritet på ett möte eller enkel majoritet
på två på varandra följande FM.

§8

Upplösning
FM må besluta om upplösning av föreningen, med 3/4-majoritet.
På samma möte skall även beslut om disponering av kvarvarande tillgångar tagas.
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