Stadgar för:
Södertörns Arkeologiska Sällskap (SARKS).
1. Föreningens namn och säte
Föreningens namn är Södertörns Arkeologiska Sällskap (SARKS) och är verksamma på
Södertörns högskola, Stockholm.
2. Föreningens syfte
Södertörns Arkeologiska Sällskap (SARKS) är en religiöst och politiskt obunden
sammanslutning för samtliga studerande vid Södertörns högskola som är intresserade av
arkeologi, dess utveckling och fortlevnad vare sig det är som vetenskap, akademiskt ämne
eller fritidsintresse.
2.1. Ändamål/verksamhet
Såsom arkeologisk intresseförening vid Södertörns högskola har Södertörns Arkeologiska
Sällskap ambitionen att främja och verka för sina medlemmars gemensamma intressen
genom att:
● verka för god social samvaro och gott kamratskap studenter emellan befordra de
humanistiska vetenskapernas studium
● befordra den arkeologiska vetenskapens studium
2.2. Främjande av ändamål
Södertörns Arkeologiska Sällskap skall främja sitt ändamål genom att:
● anordna arrangemang vilka främjar social samvaro,
● genom ett levande samtal vidga det arkeologiska perspektivet,
● och verka för arkeologi i allmänhet samt förmedling av kunskap inom området.
2.3. Värdegrund
Södertörns Arkeologiska Sällskap bygger på den grundläggande principen om alla
människors lika värde och rättigheter. Dessa rättigheter omfattar rätten till personlig frihet
och utveckling. Föreningen skall bygga sin verksamhet på den demokratiska principen om

alla medlemmars rätt till aktivt deltagande i och inflytande över beslutsprocessen.
Verksamheten skall främja en gemenskap som bygger på jämlikhet, ömsesidig respekt och
medmänsklighet.
3. Styrelse och sammansättning
3.1. Södertörns Arkeologiska Sällskaps ledning
Styrelsen är föreningens verkställande organ och utövar den omedelbara ledningen över dess
verksamhet, vilken skall ske i överensstämmelse med föreningens stadgar samt i enlighet
med beslut fattade på föreningsmöten. Den enskilde styrelseledamoten åtar sig att verka för
föreningens väl, såväl för medlemmar som för de andra styrelseledamöterna jämte för god
arbetsmiljö och samarbete inom styrelsen. Styrelsens samtliga medlemmar måste inneha
medlemskap i Södertörns Högskolas Studentförening (SöderS).
3.2. Mandatperiod
Styrelsens mandatperiod sammanfaller med kalenderår.
3.3. Sammansättning
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst tio styrelseledamöter samt eventuella suppleanter
som föreningsmötet finner lämpligt. Förutom detta måste styrelsens ledamöter minst bestå av
ordförande, vice ordförande och kassör. Firmatecknare i föreningen är ordförande och vice
ordförande/kassör
3.4. Beslutsmässighet
Styrelsen är vid ordinarie styrelsesammanträde, beslutsför då minst hälften av styrelsens
ledamöter är närvarande. Om suppleanter har valts ska dessa vid ledamots förfall inträda i
dennes ställe och vid förfall av även dennes suppleant väljs annan suppleant. För giltigt beslut
krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal fäller mötesordförandes röst avgörandet. För beslut
tagna per capsulam, d.v.s. per brev, per telefon eller per e-post krävs att en större majoritet av
ledamöterna är eniga.

3.5. Styrelsens ansvar
Styrelsen ansvarar för föreningens budget och löpande förvaltning och ska verkställa av
årsmötet fattade beslut. Styrelsen har kompetens att besluta i alla frågor å föreningens vägnar,
såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar eller beslutas av årsmötet. Samma person får inte
ha flera poster i styrelsen.
3.6. Val av styrelse
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet.
Valbar är medlem i föreningen med pågående juristutbildning vid
Stockholms universitet. Undantag kan göras för den som har ett tillfälligt uppehåll från
juridikstudierna.
3.7 Entledigande av styrelsemedlem och beslut om ansvarsfrihet
Styrelsemedlem som själv önskar avsäga sig sitt uppdrag hemställer om detta hos styrelsen
vilken interimistiskt entledigar denna i väntan på beslut. Styrelsemedlem kan entledigas efter
begäran av föreningsmöte som tagit ställning till stadgeenlig motion eller proposition
innehållande motivering om misstroende samt hemställan om entledigande. Sådant beslut
skall fattas med två tredjedels majoritet.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen prövas på ordinarie årsmöte. Styrelseledamot som
avgått under verksamhetsåret kan endast hållas ansvarig för den period som ledamoten varit
verksam i styrelsen. Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens ekonomi. Styrelsen
föreslår valberedning.
4. Medlemskap
Medlem i Södertörns Arkeologiska Sällskap är den person som med personuppgifter finns
registrerad i föreningens centrala medlemsförteckning. Personer som blivit medlemmar
erhåller, via Södertörns Högskolas Studentförening, ett medlemskapsbevis. Med detta bevis,
eller genom att legitimera sig gentemot medlemsförteckningen, påvisar personen sitt
medlemskap i föreningen.

5. Verksamhetsår
Föreningens verksamhets-, räkenskapsår samt styrelsens mandatperiod sammanfaller med
kalenderår.
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.
Vid varje föreningsmöte skall följande punkter förekomma på föredragningslistan:
● Mötets öppnande
● Val av mötesordförande
● Val av mötessekreterare
● Val av justerare tillika rösträknare för mötet
● Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
● Justering av röstlängd
● Fastställande av föredragningslista
● Under mötet väckta frågor
● Mötets avslutande
6.1. Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Årsmöteshandlingar är motioner, propositioner, valberedningens förslag på kandidater till
utlysta poster, revisorsberättelse, ekonomisk berättelse, verksamhetsberättelse,
verksamhetsplan och budget.
7. Stadgeändring
7.1. Beslut om ändring av stadgarna
För beslut om ändring av dessa stadgar fordras beslut fattade med två tredjedels majoritet på
två föreningsmöten under två på varandra följande verksamhetsår. Förslag om ändring skall
framläggas som motion eller proposition. Förslag till första läsningen om ändring av dessa

stadgars kapitel skall godkännas av styrelsen genom föreningsmöte. Styrelsen äger om denna
är helt enig rätt att ändra språket och/eller språkfel då detta anses nödvändigt. Sådan ändring
skall meddelas föreningsmöte.
7.2. Ikraftträdande
Stadgeändring träder i kraft vid den tidpunkt ett föreningsmöte fastställer en sådan.
7.3. Tolkning
Uppstår tvist om tolkning av dessa stadgar skall frågan hänskjutas till föreningens ledamöter
för gemensamt avgörande.
7.4. Överklagande
Har föreningens styrelse fattat beslut som uppenbarligen strider mot stadgarna får beslutet
överklagas till föreningsmöte. Prövning enligt ovanstående stycke skall ske endast om det
begärs av minst hälften röstberättigade medlemmar.
8. Upplösning av föreningen
För upplösande av Södertörns Arkeologiska Sällskap fordras två på varandra följande
föreningsmöten efter beslut tagna med två tredjedels majoritet under skilda verksamhetsår.
Styrelsen skall framlägga motivering om föreningens upplösande i samband med kallelse till
ovan nämnda föreningsmöten
8.1. Vila
Föreningens styrelse kan om behovet uppstår besluta att göra föreningen vilande i väntan på
att nytt engagemang tar över den. Tar styrelsen detta beslut ligger ansvaret hos ordförande att
anmäla detta till Skatteverket och informera SöderS – Södertörns högskolas studentkår och
lämna över föreningens ägodelar till dem. Ett sådant beslut kan endast fattas genom
omröstning på årsmöte med enkel majoritet.

