
Proposition 1: Uppbyggnad av stadgar 

Bakgrund 
Då vi under årets stött på problem och inte kunnat vända oss till PLUMs stadgar (Bilaga 1) för 

hjälp har vi arbetat med att förbättra dessa. Ett fullständigt förslag finns (Bilaga 2), men 

propositionerna delas upp för att medlemmarna ska få en bild av vad som faktiskt blir annorlunda. 

Ändringarna är inget påverkar medlemmarna direkt, utan tanken är att de ska underlätta för 

kommande styrelser. Känner sig styrelsen trygg i föreningens stadgar kan mer fokus läggas på 

medlemmarna och deras behov.  

 

De flesta stadgarna är i förslaget kvar helt orörda, men med ett annat namn. En del är delvis 

redigerade, medan någon är helt ersatt. Det finns också helt nya stadgar inlagda, där vi i styrelsen 

upplevt att det saknats riktlinjer. För att detta skulle kunna vävas ihop på ett greppbart sätt har 

strukturen av stadgarna behövt ändras lite, rörande rubriker och dylikt. Layouten har också ändrats 

för ett mer professionellt intryck, och tidigare ”Moment” är utbytt mot ”§”, där varje paragraf 

förutom siffra också har ett namn. Detta för att man enklare ska kunna hitta rätt direkt. En framsida 

är också tillagd.  

 

I övriga propositioner kommer varje proposition behandla en rubrik ur stadgarna som reviderades 

senast förra årsmötet. Detta för att det ska gå att följa vad som hänt med varje rubrik och moment 

ur dessa. Undantag är Proposition 4 och Proposition 8 som behandlar två rubriker, och Proposition 

11 som behandlar nya stadgar.  

 

Förslag 

Styrelsen föreslår att vi byter ut: 

 

1. Målsättning 

2. Organisationen 

3. Medlemskap 

4. Avgifter 

5. Årsmöte 

6. Styrelsemöte 

7.  Utskotten 

8. Ändring av stadgarna 

9. PLUM´s räkenskaps- och verksamhetsår 

10. Upplösning av PLUM 

11. Redaktionella ändringar 

 

(Alla rubriker med efterföljande ”Moment 1” osv, i övrigt odefinierade) 

 

mot 

 

Framsida 

 



1. Organisation 

§ 1 Definition 

§ 2 Ändamål 

§ 3 Beslutande organ 

§ 4 Räkenskaper 

§ 5 Obundenhet 

§ 6 Alkohol- och drogpolicy 

 

2. Medlemskap 

§ 1 Medlemskap 

§ 2 Aktivt val 

§ 3 Avgift 

§ 4 Medlemsregister 

§ 5 P-riks 

§ 6 Utträde 
 

3. Årsmöte 

§ 1 Årsmöte 

§ 2 Kallelse 

§ 3 Motion 

§ 4 Röstning 

§ 5 Valberedning 

§ 6 Föredragningslista 

§ 7 Protokoll 

§ 8 Extra årsmöte 
 

4. Styrelsen 

§ 1 Sammansättning 

§ 2 Beslutsmässighet 

§ 3 Åligganden 

§ 4 Styrelsemöte 

§ 5 Utträde ur styrelsen 
 

5. Utskotten 

§ 1 Sammansättning 

§ 2 Suppleant 

§ 3 Mandat 

§ 4 Rapporteringsplikt 

§ 5 Nya utskott 
 

6. Stadgar 

§ 1 Ändring av stadgarna 

§ 2 Redaktionell ändring 
 

7. Upplösning 

§ 1 Upplösning av PLUM 

§ 2 PLUMs kassa 



Proposition 2: ”Målsättning” 

Rubriken ”Målsättning” i Stadgarna 2015 är delvis reviderade och hittas under 1. Organisation § 2 

Ändamål. ”Föreningen skall verka för studenter på P-programmet” är flyttad till 1. Organisation § 

1 Definition, invävd i texten.  

 

Förslag 

Styrelsen förslår att vi ändrar: 

 

1. Målsättning 

 

Föreningen skall verka för studenter på P-programmet:  

- att vara en intresseorganisation för studenter på P-programmet. 

- att tillvara ta sina medlemmars intressen i frågor som berör utbildningen och arbete. 

- att verka för samarbete mellan de sociologiska, pedagogiska och psykologiska institutionerna 

vid Umeå Universitet samt vid andra likvärdiga utbildningar på andra orter. 

 

till 

 

PLUM ska verka för: 

- att tillvarata sina medlemmars intressen i frågor som berör utbildning och arbete 

- att verka för gott samarbete med Umeå Universitet, BetSek och Umeå Studentkår 

- att främja samarbete med andra studentföreningar som är anslutna till P-riks 

- att anordna studiesociala aktiviteter 

- att ingen ska känna sig kränkt eller diskriminerad i PLUMs verksamhet 

 

Föreningen skall verka för studenter på P-programmet:  

 

till 

 

§ 1 Definition (första halvan)  

PLUM, organisationsnummer 894002-5128, är en demokratisk sammansatt förening som verkar 

för studenterna på Personalvetarprogrammet (härefter P-programmet) vid Umeå Universitet. 

Föreningen går under Beteendevetarsektionen (härefter BetSek) och därmed Umeå Studentkår. 

 

 

 

 

 

 



Proposition 3: ”Organisationen” 
Rubriken ”Organisationen” i Stadgarna 2015 finns kvar med vissa revideringar.  

 

Mom 1 sammanfattas i stadgeförslaget under 1. Organisation § 3 Beslutande organ. Tillagt är 

”Extra årsmöte”. 

 

Mom 2 hittas i stadgeförslaget under 1. Organisation § 1 Definition. Istället för ”Sveriges 

personalvetarstuderandes riksförbund” namnges förbundet ”Personalvetarstuderandes 

Riksförbund” och en kort beskrivning av denna följer.  

 

Mom 3 finnes i stadgeförslaget under 1. Organisation § 5 Obundenhet. ”Föreningen” är ändrad till 

”PLUM”. 

 

Förslag 

Styrelsen föreslår att vi ändrar: 

 

Mom. 1– PLUM utövar sin verksamhet genom följande organ:  

- Årsmöte  

- Styrelsemöte  

- Utskott  

- Övriga organ som årsmötet beslutar om 

 

till 

 

§ 3 Beslutande organ 

Beslutande organ inom föreningen är Årsmöte, Extra årsmöte, styrelsemöte, utskott och övriga 

organ årsmötet beslutar om. 

 

Mom. 2– Föreningen är ansluten till Sveriges personalvetarstuderandes riksförbund. 

 

till 

 

§ 1 Definition (en del av) 

Föreningen är ansluten till Personalvetarstuderandes Riksförbund (härefter P-riks), som är en 

intresseorganisation för de studentföreningar som har en anknytning till personalvetarutbildningar 

vid universitet och högskolor i Sverige. 

 

Mom. 3– Föreningen är en ideell förening som skall vara religiöst, fackligt och politiskt obunden. 

 

till  

 

§ 5 Obundenhet 

PLUM är en ideell förening som ska vara religiöst, fackligt och politiskt obunden. 



Proposition 4: ”Medlemskap” & ”Avgifter” 
Rubriken ”Medlemskap” i Stadgarna 2015 hittas alla i stadgeförslaget under rubriken 2. 

Medlemskap. Där finnes även ”Avgifter” som en paragraf med samma namn. Reviderat är endast 

Mom. 4, då det inte framgick hur utträde skulle ske.  

 

Förslag 

Styrelsen förslår att vi ändrar: 

 

3. Medlemskap  

 

Mom. 1– Rätt att bli medlem i PLUM äger den person som studerar på P-programmet vid Umeå  

universitet.  

 

Mom. 2– Medlemskap inom PLUM erhålls genom ett aktivt val av individen. 

 

Mom. 3– Varje medlem äger rätt att närhelst denne önskar, utträda ur PLUM, dock utan  

återbetalningsanspråk på erlagd medlemsavgift. 

 

Mom. 4– Medlemsregister skall upprättas varje termin. 

 

4. Avgifter 

 

Medlem skall ej erlägga avgift. 

 

till 

 

§ 1 Medlemskap 

Rätt att bli medlem i PLUM äger den person som studerar på P-programmet vid Umeå Universitet.  

 

§ 2 Aktivt val 

Medlemskap inom PLUM erhålls genom ett aktivt val av individen. 

 

§ 3Avgift 

Medlem ska ej erlägga avgift.  

 

§ 4 Medlemsregister 

Medlemsregister skall upprättas varje termin.  

 

§ 6 Utträde 

Medlem äger rätt att, närhelst denne önskar, utträda ur PLUM. Detta sker genom skriftlig begäran 

från medlem till styrelse. 

 

 



Proposition 5: ”Årsmöte” 

Rubriken ”Årsmöte” från Stadgarna 2015 återfinns nästintill intakta under 3. Årsmöte i 

stadgeförslaget. Mom. 1 och Mom. 2 är sammanskrivna. Den största ändringen här rör Mom. 6 som 

behandlar valberedningen. I Stadgarna 2015 står specificerat att valberedningen ska bestå av en 

P2:a samt en P4:a. Det är inte i enlighet med att vara en demokratisk förening att specificera detta 

i stadgarna. Förutom detta önskar styrelsen utöka valberedningens ansvar från att nominera till 

styrelsekärnan till att nominera till samtliga poster i styrelsen. Detta för att vi anser att allt 

styrelsearbete bör värderas lika, samt att ta ett steg från de ”kompisval” som är idag. Ska samtliga 

poster gå genom valberedningen ökar deras arbetsbelastning, och därför bör den bli större. 

Ändringen gällande valberedningen sker i första stycket.  

 

I föredragningslistan (Mom. 7 i Stadgarna 2015) vill vi ändra punkt 17, då formuleringen antyder 

att PLUM har en ledmot i P-riks precis som i BetSek.  

 

Mom. 9 i Stadgarna 2015 behandlar punkten om Extra årsmöte. Ändring av betydelse där är tidsram 

för kallelse till mötet, vilket saknats innan. I stadgeförslaget är detta nu satt till två veckor innan.  

 

Förslag 

Styrelsen föreslår att vi ändrar: 

 

Mom. 1– Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. 

Mom. 2– Årsmötet skall hållas senast sex veckor efter avslutat verksamhetsår. 

 

till 

 

§ 1 Årsmöte 

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ, och ska hållas senast sex veckor efter avslutat 

verksamhetsår.  

 

Mom. 3, Mom. 4, Mom. 5 och Mom. 8 

 

till 

 

§ 2 Kallelse, § 3 Motion och § 4 Röstning under 2. Medlemskap i stadgeförslaget. 

 

Mom. 6– Valberedningen skall bestå av en P2:a samt en P4:a. Representanterna får ej vara 

medlemmar i styrelsen eller inneha post som utskottsansvarig. Representanterna i valberedningen 

är själva skyldig att hålla sig informerade om föreningens löpande verksamhet. Valberedningens 

uppgift är att till årsmötet nominera ordinarie ledamöter till styrelsekärnan samt valberedare. 

Ledamöter i styrelsekärnan får ej inneha post som ansvarig i något utskott. 

 

till 

§ 5 Valberedning 

Valberedningen skall bestå av fyra personer. Representanterna får ej vara medlemmar i 

styrelsekärnan eller inneha post som utskottsansvarig. Representanterna i valberedningen är själva 

skyldiga att hålla sig informerade om föreningens löpande verksamhet. Valberedningens uppgift 



är att till årsmötet nominera ordinarie ledamöter till styrelsekärnan, utskottsansvariga, BetSek-

representant samt valberedare.  

 

Mom. 7– Vid årsmötet ska följande punkter behandlas: 

17. Föredragande av ledamöter i Beteeendevetarsektionen och P-riks 

 

till 

 

§ 6 Föredragningslista 

17. Föredragande om BetSek och P-riks 

 

Mom. 9– Extra årsmöte skall hållas av styrelsen då minst två tredjedelar av föreningens medlemmar 

så önskar. I kallelse till extra årsmöte skall bara de frågor som föranledde mötet behandlas. Dessa 

frågor skall anges i kallelsen. Vid extra årsmöte gäller det som stadgas i mom. 5. 

 

till 

 

§ 8 Extra årsmöte 

Extra årsmöte skall hållas av styrelsen då minst två tredjedelar av föreningens medlemmar så 

önskar. I kallelse till extra årsmöte skall bara de frågor som föranledde mötet behandlas. Dessa 

frågor skall anges i kallelsen. Kallelsen skickas ut senast två veckor innan mötet. Vid extra 

årsmöte gäller det som stadgas i § 4 i under denna rubrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposition 6: ”Styrelsemöte” 

Rubriken ”Styrelsemöte” från Stadgarna 2015 återfinns i stadgeförslaget under 4. Styrelsen. 

Upplägget är lite annorlunda, då Mom. 1 och Mom. 3 tillsammans med en mening ur Mom. 5 

(reviderad, men med samma innebörd) bildar § 2 Beslutsmässighet. Mom. 4 är densamma, men 

finnes under § 3 Åligganden.  

 

Mom. 2 är omformulerad, då det inte är styrelsen som utser en representant till BetSek utan 

Årsmötet. Detta samstämmer med praxis samt stadgeförslaget rörande valberedningen.  

 

En större ändring gäller Mom. 5 ur Stadgarna 2015. Den behandlar styrelsemöte och vilka som har 

rätt att deltaga på möte samt rösta på möte. För att förenkla och förtydliga är denna omformulerad.  

 

Förslag 

Styrelsen föreslår att vi ändrar: 

 

Mom. 1 – Mellan årsmötena är styrelsemötet föreningens högsta organ. 

 

Mom. 3 – Styrelsen är beslutmässig när fem röstberättigade är närvarande vid styrelsemötet. Av  

dessa måste en ledamot vara ordförande eller vice ordförande. 

 

Mom.5 –  …Ordförande har två röster om det visar sig att mötesdeltagare vid röstning är jämt antal. 

 

till 

 

§ 2 Beslutsmässighet 

Mellan årsmötena är styrelsemötet föreningens högsta organ. Styrelsen är beslutsmässig när fem 

röstberättigade är närvarande vid styrelsemötet. Av dessa måste en ledamot vara ordförande eller 

vice ordförande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande 

utslagsröst. 

 

Mom. 2 – Föreningens angelägenheter och förvaltning handhas av styrelse vilken väljs direkt vid  

årsmötet. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt ledamöter 

bestående av en representant från vardera utskott, styrelsen utser även en 

Beteendevetarrepresentant.  

 

till 

 

§ 1 Sammansättning 

Förningens angelägenheter och förvaltning handhas av styrelse vilken väljs direkt vid årsmötet. 

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, samt ledamöter bestående 

av en representant från vardera utskott och en representant i Beteendevetarsektionen. 

 

 



Mom. 4 

 

till 

 

§ 3 Åligganden 

 

Mom.5 – Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst hälften av styrelsens 

ledamöter så begär. Samtliga representanter från utskotten har rätt att deltaga på styrelsemöten. 

Rösträtt tillkommer endast en representant från vardera utskott samt Beteendevetarrepresentant. 

Ordförande har två röster om det visar sig att mötesdeltagare vid röstning är jämt antal. 

 

till 

 

§ 4 Styrelsemöte 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst hälften av styrelsens ledamöter 

så begär. Samtliga ledamöter har rätt att deltaga på styrelsemöten, och rösträtt tillkommer alla 

mötesdeltagare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposition 7: ”Utskotten” 
Mom. 1 från Stadgarna 2015 är reviderad lite för att visa en tydlig koppling till styrelsen. Innehållet 

i Mom. 3 är helt reviderat, och uppdelat på § 1 Sammansättning och § 2 Suppleant under rubriken 

5. Utskotten i stadgeförslaget. Innehållet i Mom. 3 har inte varit aktuellt under tiden vi i styrelsen 

varit bekanta med PLUM, men behandlar delvis utskottsansvar och representant vid möte. 

Utskottsansvarig kommer, enligt stadgeförslag, fortsatt väljas vid Årsmöte som tidigare. Skillnad 

blir att ledamot vid utskottsansvar utser suppleant inom utskottet.  

 

Förslag 

Styrelsen föreslår att vi ändrar: 

 

Mom. 1 – Utskotten skall ha stor ansvarsfrihet inom sina respektive ansvarsområden. 

 

till 

 

§ 1 Mandat 

Utskotten skall ha stor frihet inom sina respektive ansvarsområden, under ledning av ledamot i 

styrelsen med utskottsansvar. 

 

Mom. 2 och Mom. 4 

 

till 

 

§ 4 Rapporteringsplikt och § 5 Nya utskott 

 

Mom. 3 – Varje utskott ansvarar för att välja en utskottsansvarig, som i sin tur är skyldig att skicka 

en representant till varje styrelsemöte. Det är upp till utskotten att avgöra huruvida man bidrar med 

en fast representant eller skiftar utsänd. 

 

till 

 

§ 1 Sammansättning 

Utskottsansvariga väljs vid Årsmötet, och dessa ansvarar sedan gemensamt för att tillsätta 

utskottsmedlemmar inom 14 dagar efter mötet. Utskotten bör bestå av mellan två till åtta personer 

utöver utskottsansvarig. Utskottsansvarig ansvarar för att fördela arbetet inom utskottet, genom 

projektgrupper eller ansvarsområden.  

 

§ 2 Suppleant 

Bland utskottsmedlemmarna utser respektive utskottsansvarig en suppleant, som ersätter 

ledamoten i styrelsen i fall att denne inte kan närvara vid möte eller skulle avsäga sig sin post. 

 

 



Proposition 8: ”Ändring av stadgarna” och ”Redaktionella ändringar 

”Ändring av stadgarna” och ”Redaktionella ändringar” i Stadgarna 2015 slås i stadgeförslaget ihop 

till en rubrik – 6. Stadgar. Innehållet är oförändrat.  

 

Förslag 

Styrelsen föreslår att vi ändrar: 

 

8. Ändring av stadgarna och 11. Redaktionella ändringar 

 

till 

 

§ 1 Ändring av stadgarna och § 2 Redaktionell ändring under rubriken 6. Stadgar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propostion 9: ”PLUM´s räkenskaps- och verksamhetsår” 
Rubriken ”PLUM´s räkenskaps- och verksamhetsår” finns ordagrant kvar i stadgeförslaget, men 

som § 4 Räkenskaper under 1. Organisation.  

 

Förslag 

Styrelsen föreslår att vi flyttar: 

 

9. PLUM’s räkenskaps- och verksamhetsår 

 

till 

 

§ 4 Räkenskaper under 1. Organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposition 10: ”Upplösning av PLUM” 
Rubriken ”Upplösning av PLUM” från Stadgarna 2015 finns i stadgeförslaget under 7. Upplösning. 

 

Förslag 

Styrelsen föreslår att vi ändrar: 

 

10. Upplösning av PLUM  

Mom. 1 – Beslut om upplösning av PLUM beslutas av kvalificerad majoritet, 2/3, på ordinarie 

årsmöte efter bordläggning.  

 

Mom. 2 – PLUM ́s kassa skall efter upphörandet förvaltas på bästa sätt av P-programmets 

programansvarig till dess att programförening har bildats. 

 

till 

 

7. Upplösning 
 

§ 1 Upplösning av PLUM 

Beslut om upplösning av PLUM beslutas av kvalificerad majoritet, 2/3, på ordinarie årsmöte efter 

bordläggning.  

 

§ 2 PLUMs kassa 

PLUMs kassa skall efter upphöranden förvaltas på bästa sätt av P-programmets programansvarig 

till dess att programförening har bildats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposition 11: Författade stadgar 

Styrelsen anser att en alkohol- och drogpolicy är något som bör finnas i en studentförenings stadgar, 

då den ska vara en trygghet för styrelse, utskott och generaler i deras arbete. Utöver är det bra om 

det står skrivet i stadgan att PLUMs medlemmar blir registrerade som medlemmar i P-riks, så 

medlemmarna blir medvetna om detta. Infon finns då tillgänglig för alla att läsa.  

 

Styrelsen önskar också lägga till en paragraf gällande vad som sker om styrelsemedlem väljer att 

avgå i förtid. Förhoppningsvis är detta något som inte ska behöva förekomma i framtiden, men 

skulle så ske finns riktlinjer för hur det ska gå till.  

 

Förslag 

Styrelsen föreslår att Årsmötet antar följande stadgar: 

 

§ 5 Alkohol- och drogpolicy (under 1. Organisation) 

PLUM ska verka för: 

- att ingen alkoholhets förekommer vid aktiviteter anordnade av föreningen 

- att alkoholfria alternativ ska finnas vid aktiviteter anordnade av föreningen 

- att riktlinjer gällande alkohol och mottagning av nya studenter antagna av Umeå Studentkår 

följs 

- avståndstagande från användande av droger 

 

och 

 

§ 5 P-riks (Under 2. Medlemskap) 

Medlem i PLUM blir registrerad som medlem i P-riks. 

 

och 

 

§ 5 Utträde ur styrelsen (under 4. Styrelsen) 

Skulle medlem i styrelsen välja att avsäga sig sin post under mandatperiodens gång bör denne 

ersättas. Gäller utträdet ordförande ska vice ordförande överta rollen, och posten som vice bör 

fyllas. Gäller utträdet ledamot med utskottsansvar kliver suppleanten från utskottet in i styrelsen 

som ordinarie ledamot. Gäller utträdet vice ordförande, sekreterare, kassör eller representant i 

BetSek finns ingen självklar efterträdare, och då söks denne bland föreningens medlemmar.  

 

När styrelseledamöter ska bytas ut bör detta förankras bland föreningens medlemmar, och 

styrelsen kallar därför till ett Extra årsmöte enligt § 8 under rubriken Årsmöte. 


