Stadgar
§1 Föreningens namn och säte
Föreningens namn är Södertörns Historiska Förening och är verksamma på Södertörns högskola,
Huddinge. Föreningens engelska namn är Södertörns Historical Association.
§2 Föreningens syfte
Södertörns Historiska Förening finns för att
Främja studentlivet och gemenskapen för Södertörns historiskt intresserade studenter
Ge ett utrymme för Södertörns historiskt intresserade studenter att socialisera med andra
studenter på Södertörns högskola
§3 Föreningens form och struktur
Södertörns Historiska Förening är en medlemsförening till SöderS – Södertörns högskolas
studentkår. Det är föreningens ordförandes ansvar att hålla studentkåren uppdaterad om
föreningens kontaktuppgifter och att skicka in de material till studentkåren som behövs för att
vara en kåransluten förening.
Föreningen leds av styrelsen som väljs på årsmötet med ett års mandat. Styrelsen ska bestå av
ordförande, vice ordförande och minst två ledamöter. Firmatecknare i föreningen är ordförande
och vice ordförande/kassör. Södertörns Historiska Förening tecknas två i förening.
§4 Medlemskap
Den som är antagen student eller har tidigare varit student vid Södertörns högskola och ställer sig
bakom föreningens syfte kan beviljas medlemskap.
§5 Verksamhetsår
Södertörns Historiska Förenings verksamhetsår löper från 2 oktober till 1 oktober
§6 Årsmöte
Föreningens årsmöte ska infalla i början på höstterminen varje verksamhetsår. En kallelse till
årsmötet ska skickas ut till samtliga medlemmar i föreningen minst två veckor innan årsmötet
äger rum.
På föreningens årsmöte ska följande punkter alltid tas upp.
1. Fastställande av röstlängd
2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
3. Val av styrelse samt fastställande av mandatperiod
4. Fastställande av verksamhetsberättelse
5. Fastställande av verksamhetsplan
6. Godkännande av stadgar
7. Mötets avslutande
7 § Stadgeändring
Ändringar av föreningens stadgar kan endast göras på ett årsmöte av föreningens medlemmar. Beslutet
fattas med enkel majoritet.

8 § Vila
Föreningens styrelse kan besluta att vila föreningen i väntan på att nytt engagemang tar över den.

Tar styrelsen detta beslut är det styrelsens presidiums ansvar att anmäla detta till Skatteverket
och informera SöderS – Södertörns högskolas studentkår och lämna över föreningens ägodelar
till dem.
9 § Upplösning
Föreningen kan upplösas om två på varandra följande årsmöten så beslutar med 3/5 majoritet.
Vid upplösning av föreningen ska tillgångarna tilldelas studentkåren.

