
Stadgar för Programsektionen SMIL 
under Handelshögskolans i Göteborg studentkår 

 
 
Programsektionen SMIL 
 
§1 Namn 
Programsektionens namn är SMIL. 
 
§2 Syfte 
Syftet med programsektionen är att tillvarata medlemmarnas intressen samt skapa en social 
mötesplats. Styrelsen företräder programsektionen/studenterna vid SMIL-programmet samt 
är ansvarig för och bevakar studenternas intressen och angelägenheter. SMIL är en ideell 
programsektion som är politiskt och religiöst obundet. 
 
§3 Programsektionens organ 

1. Årsmöte 
2. Styrelse 

 
§4 Medlemmar 
Alla studenter som är inskrivna på Samhällsvetenskapliga Miljövetarprogrammet samt är 
medlemmar i Handelshögskolans i Göteborg Studentkår är automatiskt medlemmar i 
programsektionen SMIL under HHGS. Alla medlemmar äger rösträtt vid programsektionen 
SMIL:s årsmöte samt är valbara till förtroendeposter. 
 
§5 Föreningstecknare 
Ordförande samt kassör är föreningstecknare. Styrelsen kan tillfälligt besluta om annan 
ordning för firmateckning. 
 
§6 Verksamhetsår 
Programsektionens verksamhetsår skall sammanfalla med HHGS verksamhetsår, det vill 
säga 1 februari - 31 januari. 
 
§7 Årsmöte 
Årsmöte är programsektionen SMIL:s högst beslutande organ. Medlemmar har rätt att delta i 
hanteringen av programsektionens angelägenheter vid ordinarie eller extrainsatt årsmöte. 
Vid årsmöte har varje medlem en (1) röst. Omröstning sker öppet om inte någon har begärt 
en sluten omröstning. Vid lika antal röster gäller den mening som ordförande har i alla frågor 
utom vid personval då avgörandet sker genom lottning. Beslut fattas med enkel rösträtt. 
Medlem äger rätt att reservera sig i protokollet. 
 
§8 Ordinarie årsmöte 
Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före december månads slut. Styrelsen bestämmer 
lämplig tid samt plats. 
 



§9 Kallelse 
Kallelse till årsmötet sker via information till medlemmarna genom lämpligt medium; e-post, 
sociala medier och-/eller genom att gå ut till klasserna och informera. Kallelsen skall 
innehålla förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport samt 
programsektionen SMIL:s stadgar. Kallelsen ska skickas ut senast två (2) veckor innan 
mötet äger rum. 
 
§10 Motioner 
Medlem i programsektionen har rätt att lämna in motion till årsmöte samt att få motion 
behandlad på årsmötet. Eventuella motioner ska lämnas in minst en vecka innan årsmötet. 
 
§11 Val av styrelseledamöter 
Styrelseledamöter och eventuella andra ledamöter väljes av årsmöte för en tid av ett (1) år. 
 
§12 Årsmötet 
Vid årsmöte skall förekomma: 

1. Val av funktionärer för årsmötet 
a. Mötesordförande 
b. Mötessekreterare 
c. Två protokolljusterare, tillika rösträknare 

2. Godkännande av årsmötets dagordning och dess stadgeenliga utlysande 
3. Presentation av verksamhetsberättelse 
4. Redovisning av programsektionens ekonomiska situation 
5. Behandling av inkomna motioner 
6. Val av styrelseledamöter enligt stadgar 
7. Val av ev. andra ledamöter 

 
§13 Extra årsmöte 
Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det lämpligt eller då minst tio (10) medlemmar begär 
det skriftligen till styrelsens ordförande för att behandla en viss fråga. Kallelse till extra 
årsmöte skickas ut i enlighet med stadgarna §7-12. 
 
Programsektionen SMIL:s styrelse 
 
§14 Styrelseledamöter 
Styrelsen består av: 

1. Ordförande 
2. Kassör 
3. Utbildningsansvarig 

Samt andra ledamöter som årsmötet anser väsentliga. 
 
§15 Möten 
Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse eller när minst halva (1⁄2) antalet 
styrelseledamöter så begär. Minst tre (3) styrelsemöten per termin skall hållas. 
 
§16 Protokoll 



Protokoll skall föras vid sammanträden, vilket justeras av ordförande och en därtill vald 
närvarande ledamot. Protokoll skall hållas tillgängligt för programsektionens medlemmar. 
 
§17 Beslutsförhet 
Styrelsen är beslutför då ordförande och hälften (1⁄2) av styrelseledamöterna är närvarande. 
 
§18 Röstning 
Om det uppstår lika röstetal vid omröstning har ordförande i programsektionen utslagsröst. 
Styrelsen beslutar om adjungeringar av utomstående, såväl medlem som icke-medlem. 
Styrelsemedlem som blir nedröstad äger rätt att reservera sig mot beslutet i protokollet. 
 
§19 Styrelsens syfte 
Styrelsen företräder programsektionen/studenter vid SMIL-programmet samt är ansvarig för 
och bevakar studenternas intressen och angelägenheter. Styrelsen beslutar å 
programsektionens vägnar i alla ärenden vars handläggning inte regleras i dessa stadgar. 
Det åligger styrelsen att: 

1. Planera, samordna, leda och känna ansvar för programsektionens verksamhet. 
2. Aktivt deltaga i HHGS verksamhet genom att på eget initiativ hålla sig informerad om 

vad som angår SMIL-studenterna och programsektionen. 
 
§20 Sektionsbildning 
Årsmötet har rätt att bilda undersektioner som självständigt skall bedriva sin verksamhet. 
Varje undersektion skall ha en ordförande och vid behov en ekonomiansvarig. Ordförande i 
undersektionen ansvarar för dess verksamhet och skall tillse att programsektionens styrelse 
hålls informerad om undersektionens verksamhet. 
 
§21 Budskap 
Då programsektionen SMIL är politiskt och religiöst obunden ska inga politiskt eller religiöst 
riktade budskap publiceras på programsektionens sociala medier eller i andra sammanhang. 
Vidare ska inga budskap som strider mot de diskrimineringsgrunder som omfattas av 
diskrimineringslagen (2008:567) publiceras på programsektionen SMIL:s sociala medier eller 
på annat sätt uttryckas av föreningens styrelse. 
 
Programsektionen SMIL:s ekonomi 
 
§22 Ekonomisk rapport  
Ekonomisk rapport upprättas av programsektionens kassör i samråd med ekonomiansvarig i 
HHGS. 
 
§23 Ekonomisk transparens 
Innan verksamhetsårets slut skall en resultatrapport upprättas och hållas tillgängligt för 
medlemmarna. 
 
§24 Ekonomisk granskning 
Förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av HHGS utsedda revisorer. 
 



§25 Uteslutning av medlem 
Årsmötet har rätt att utesluta medlem eller undersektion som verkar mot programsektionens 
syfte eller på annat sätt väsentligen skadar programsektionens intressen om minst två 
tredjedelar (2⁄3) av de som röstar biträder förslaget om uteslutning. 
 
§26 Ändring av stadgar 
Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmötet om minst två tredjedelar (2⁄3) av de som 
röstar biträder förslaget om ändring. 
 
§27 Upplösning av programsektionen 
För upplösning av programsektionen krävs beslut på två (2) på varandra följande årsmöten, 
varav ett (1) skall vara ordinarie årsmöte. Vid det senare årsmötet när beslut om upplösning 
fattas, skall förslaget biträdas av minst två tredjedelar (2⁄3) av de angivna rösterna. Vid 
upplösning av programsektionen SMIL skall dess tillgångar tillfalla Handelshögskolans i 
Göteborg Studentkår, HHGS. 
 
Antagna i Göteborg, 4/12, Sittande styrelse 2014, Ordförande Nathalie Gunnarsson 
 
Senast reviderade i Göteborg, 9/3, Sittande styrelse 2018, Ordförande Elice Fällström 
 


