
Proposition 3 

 
Kommentar: 

Styrelsen föreslår att tydliggöra eventuella konsekvenser för föreningens medlemmar, 

funktionärer och förtroendevalda om de bryter mot föreningens policys. Vi hoppas att detta 

kommer ge mer tydlighet speciellt angående invigningspolicyn och hjälpa ordförande, vice 

ordförande och generaler bestämma vilka eventuella konsekvenser som passar fall till fall.  

 

Styrelsen yrkar att ändra/göra tillägg på följande: 

 

Att ändra: 

§3.3 Hedersmedlem 

En hedersmedlem är en person som starkt bidragit till föreningens utveckling. En 

hedersmedlem utses på föreningskollegiet genom enkel majoritet. Styrelsen nominerar en 

hedersmedlem inför föreningskollegiet. Alla medlemmar kan skicka in nomineringsförslag 

till styrelsen. En hedersmedlem behöver ej vara eller ha varit medlem i Föreningen 

Samhällsvetarna Uppsala.  

 

Till: 

§3.3 Konsekvenser för föreningsmedlemmar 

Samtliga konsekvenser för föreningsmedlemmar skall protokollföras och förvaras av 

ordförande. Konsekvenserna och dess omfattning samt tidsbegränsning skall 

dokumenteras i medlemsregistret. 

  

§3.3.1 Konsekvenser för funktionärer för invigningen 

Ansvariga för invigningen; ordförande, vice ordförande och generalerna, kan avgöra 

eventuella konsekvenser för funktionärer för invigningen som brutit mot 

invigningspolicyn. Dessa fem styrelseledamöter skall ge medlemmen möjlighet att 

förklara sig och meddelande om beslut skall vara skriftlig. Konsekvenserna kan 

innebära: 

  

a)     Uteslutning av funktionären för resten av nuvarande termins 

invigningsevenemang. 

b)    Förbud att söka till/deltaga som fadder och general nästkommande termin. 

c)     Förbud att delta som ölfadder nästkommande termin. 

d)    Förbud att söka till fadder och general samt delta som ölfadder under en 

bestämd tidsperiod eller för resten av tiden för medlemmens medlemskap i 

föreningen. 



e)     Om funktionären besitter en styrelsepost kan den uteslutas från styrelsen 

enligt §3.3.2. 

f)     Om funktionären anses ha grovt brutit mot invigningspolicyn efter 

tillsägelser kan medlemmen uteslutas från föreningen enligt §3.3.3. 

§3.2.2 Förtroendevald §3.3.2 Konsekvenser för förtroendevalda 

En kvalificerad majoritet (2/3) av styrelsen styrelsens presidium kan utesluta en ledamot ur 

styrelsen som anses olämplig. Ledamoten får ej delta i votering men äger rätt att delta vid 

mötet. Meddelande om beslut om uteslutning skall vara skriftlig.  

§3.2.1 Medlem §3.3.3 Konsekvenser för föreningens medlemmar 

Föreningens styrelse presidium kan utesluta en medlem som anses olämplig eller uppenbart 

verkar för att skada föreningens verksamhet eller anseende och upprepar detta efter 

tillsägelser av ordförande. Innan beslut fattas skall medlemmen ges möjlighet att förklara 

sig inför styrelsen presidiet. Beslut om uteslutning, för att vara giltig, fattas därefter genom 

kvalificerad majoritet (2/3) av styrelsens ledamöter presidium. Meddelande om beslut 

angående uteslutning skall vara skriftlig. 
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