
Stadgar för föreningen Journalistförbundet Sundsvall (JFS) 
 
Om tillägg har beslutats på årsmötet 16 december 2014. 

 
Föreningens namn 

1 § Föreningens namn är Journalistförbundet Sundsvall med förkortningen JFS. 
 
 
Föreningens ändamål 

2 § Föreningens främsta syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor 

och studiesociala frågor, samt i andra angelägenheter där det är önskvärt att medlemmarna 

fattar beslut om gemensamma ståndpunkter. Därutöver ska föreningen främja en god 

studiemiljö och gemenskap mellan journaliststudenterna i Sundsvall. Föreningen är ideell samt 

partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen ska vara aktiv i planering och genomföring av 

Insparken. 
 

Styrelsens säte 

3            § Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Sundsvall. 
 
 
Föreningens styrelse 

4 § Styrelsen får inte gå emot beslut fattade på årsmöten. Styrelsens uppgift är 

att leda föreningens verksamhet så att föreningens syften främjas. 

Föreningens styrelse ska bestå av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en kassör              

samt två till nio övriga ledamöter. Styrelsen är beslutmässig när minst hälften av ledamöter är               

närvarande. Antalet styrelsesammankomster beslutas av sittande styrelsen. 

Styrelsens ordförande och övriga ledamöter utses för tiden från ordinarie årsmöte eller extrainsatt 

årsmöte och intill slutet av det ordinarie årsmöte som hålls ett år därefter. 

Endast föreningsmedlem kan utses till styrelseledamot eller ordförande. 

5 § Styrelsen skall sammanträda så ofta den anser att det behövs, förslagsvis en gång i 

månaden, dock minst två gånger årligen. Styrelsen skall också sammanträda om fler än hälften 

av styrelsemedlemmarna anser att det behövs. 

 

Tecknande av firma 

6 § Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 

 
 
Räkenskapsår 

7 § Föreningens räkenskapsår omfattar tiden från 1 januari till 31 december. 
 
  



Årsmöte 

8 § Årsmöte skall hållas under räkenskapsårets två sista månader. 

Kallelse till årsmöte skall av styrelsen utfärdas senast en vecka före ordinarie respektive 

extrainsatt årsmöte. 

 
På ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas: 

1. Val av mötesordförande 

2. Val av protokollförare 

3. Val av två justerare tillika rösträknare 

4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning 

5. Fastställande av röstlängd 

6. Föredragning av verksamhetsberättelse för det gångna året 

7. Fråga om ekonomisk berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Fastställandet av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår 

10. Val av styrelseledamöter och ordförande 

11. Val av valberedning 

12. Övriga ärenden 

 
 
Medlem som önskar ärende upptaget vid ordinarie årsmöte skall skriftligen presentera sitt ärende 

till styrelsen senast fem dagar före årsmötet. 

9 § Extra årsmöte hålls när styrelsen anser att det krävs eller när minst en tiondel av 

föreningens medlemmar kräver det. 

10         § Vid årsmöte äger varje medlem en röst. Medlemsrösträtt kan ej utövas genom ombud. 

 
 
Medlemskap 

11 § Till medlem kan antas varje fysisk person som studerar vid Journalistprogrammet, 

Bildjournalistprogrammet eller annat program med journalistiskt inriktning på Mittuniversitetet 

Sundsvall och som vill verka för föreningens ändamål och betalar in medlemsavgift. 

Medlemsavgiften betalas in en gång per läsår. 

 
 
Uteslutning av medlem 

12 § Medlem kan av årsmötet uteslutas ur föreningen om medlemmen bryter mot 

föreningens stadgar, handlar på ett sådant sätt att hen skadar föreningen, motarbetar 

föreningens intressen eller ej fullgör betalningsskyldighet mot föreningen. 

 

 

 


