
§ 1 Namn och säte  
Föreningens namn är Forskarhubben och dess säte är i Stockholm 
 
 
§ 2 Form & Ändamål  
Forskarhubben är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden och riktar sig till forskarsamhälle, 
beslutsfattare, bildnings- och utbildningsväsendet samt ideell sektor. 
Föreningen ska facilitera samverkan, underbygga kvalificerade samtal och underlätta för informella 
interdisciplinära sammanslutningar till nytta för samhället. 
 
Forskarhubben ska värna om sina medlemmars intressen och arbeta demokratiskt för att ständigt 
förbättra och utvärdera sin verksamhet. Verksamheten ska vara öppen och granskningsbar och 
genomsyras av humanitära värden. 
 
  
 
§ 3 Medlemskapet 
Föreningen är öppen för alla över 18 år som är aktiva i verksamheten genom engagemang i en 
projektgrupp eller ledning, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Alla  
medlemmar har rösträtt på föreningsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställs 
årligen av dess högsta beslutande organ; årsmötet.  
 
Medlem som uttalar sig i Forskarhubbens namn ska ta hänsyn till föreningens stadgar och syften. Vid 
uttalanden, publikationer eller inlägg i Forskarhubbens namn, i fall då de inte harmoniserar  
med föreningens syften och stadgar, har styrelsen omedelbar rätt att vidta lämpliga åtgärder. I 
grövre fall kan styrelseledamot uteslutas ur styrelsen efter omröstning under slutet styrelsemöte. 
 
Medlemmar som uppenbarligen skadar föreningens syften, bryter mot stadgar, direkt eller indirekt 
kränker andra medlemmar eller på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar, kan därmed 
uteslutas. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet om två 
tredjedelar. 
 
 
§ 4 Årsmötet 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska vara förlagt till en dag under årets 
första fem månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet.  
 
Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske 
senast 10 dagar innan mötets genomförande.  
 
Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan 
årsmötet. 
 
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare  
 
2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare  
 
3. Fastställande av dagordning 
 
4. Fastställande av röstlängd  
 
5. Årsmötets behörigt utlyst  



 
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning  
 
7. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen  
 
8. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag  
 
9. Val av ordförande  
 
10. Val av övriga ledamöter  
 
11. Fastställande av medlemsavgift 
 
12. Val av revisorer  
 
13. Val av valberedning  
 
14. Mötet avslutas  
 
Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.  
 
 
§ 5 Extra årsmöte  
Om revisorerna, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. 
Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och 
beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas. 
 
 
§ 6 Stadgeändring och upplösning 
Förslag om stadgeändring skickas skriftligen till övriga styrelseledamöter senast en månad innan 
Forskarhubbens årliga styrelsemöte. Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad 
majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan 
dessa möten måste minst 2 månader förflyta. Undantag gäller då interimsstyrelsen presenterar 
stadgarna vid det första årsmötet och bifall och ändringar av stadgarna sker utifrån 
majoritetsprincipen.  
 
För Forskarhubbens upplösning fordras beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två 
på varandra följande årsmöten varav det ena måste vara ordinarie. Mellan dessa möten måste minst 
två månader förflyta.  
 
Föreningens kvarvarande tillgångar skall vid upplösning överföras till verksamhet som delar 
föreningens syften.  
 
 
§7 Beslutsformer 
Alla årsmötesbeslut fattas enligt majoritetsprincipen under styrelsemöten varvid varje 
föreningsmedlem har en röst.  
 
För föreningens ordinarie möten gäller att endast digitalt eller fysiskt närvarande ledamöter och 
medlemmar har rösträtt. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används 
handuppräckning. Om beslut inte kan nås genom lika röstetal, har ordföranden yttersta beslutsrätt 



vid ordinarie styrelsemöten, emedan ärenden under årsmöten bordläggs till dess att majoritet kan 
nås.  
 
Omröstningar kan aldrig gälla äganderätter, upphovsrätter eller andra juridiska rättigheter hos 
medlemmar och styrelseledamöter. 
 
§ 9 Styrelse 
Styrelsen består av minst 3 styrelseledamöter varav ordförande väljs på årsmötet. Invalda 
styrelseledamöter i Forskarhubben ska verka aktivt för föreningens syften.  
 
Kallelser ska skickas till styrelseledamöter senast en vecka innan mötet hålls. Vid ett påtalat behov av 
ett extrainsatt möte ska ordförande vid första möjliga tillfälle anordna detta. Ett extrainsatt 
styrelsemöte anordnas då en majoritet av styrelsen berörs eller krävs för snabbt beslutsfattande. I de 
fall frågan anses vara möjlig att lösa informellt ska inget extrainsatt styrelsemöte anordnas. 
 
 För de styrelseledamöter som inte kan närvara fysiskt ska möjlighet ges att närvara digitalt. 
Styrelseledamot tar själv ansvar för att meddela ordföranden detta och ordföranden ser till att ge 
förutsättningar för digitalt deltagande. 
 
 
§ 10 Valberedning och revisorer 
Valberedningen och revisor tillsätts av årsmötet. Valberedningens uppdrag är att på efterföljande 
årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse och eventuella övriga funktionärer nämnda i 
stadgarna.  
 
Valberedningens ledamöter är väl förtrogna med föreningens struktur, arbete och kultur och utgår 
från dessa i intervjuer och val av kandidater för Forskarhubbens styrelse. 
 
 Valberedning har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta. Uppdraget är begränsat 
till att välja ut och föreslå kandidater.  En valberedning kan inte träffa avtal i föreningens namn.  
 
Revisorernas uppdrag är att granska verksamheten. 
 
 
§ 11 Firmatecknare  
Firmatecknare utses av styrelsen på det första ordinarie styrelsemötet efter årsmötet 
 
 
§ 12 Verksamhetsår  
Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december. 


