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STADGAR FÖR UUS 
Partiet 
§ 1  Partiets namn är Uppsala Universitets Studenter och förkortas UUS 
 
§ 2  UUS är ett demokratiskt kårparti som verkar i Uppsala studentkårs 

kårfullmäktige i yfte att förbättra för kårmedlemmarna avseende 
deras utbildning och studiesociala situation. 

 
§ 3  Partiets organ är: 

• Årsmötet 
• Partimötet 
• Styrelse 
• Revisorerna 

Medlemmar 
§ 4  Medlemskap är öppet för medlemmar av Uppsala studentkår 
 
§ 5 Medlem för innevarande verksamhetsår är den som antingen är 

upptagen på UUS partiregistrering för val till Uppsala studentkårs 
kårfullmäktige eller anmält sin önskan om att bli medlem till 
partistyrelsen och därefter registrerats i medlemsregistret. Detta får 
senast ske på dagen för nästkommande partimöte. 

 
§ 6  Partiregistreringen skall godkännas av partimötet 

Partimöte och årsmöte 
§ 7  Årsmötet avslutar verksamhetsåret och är UUS högsta beslutande 

organ. Mötet ska hållas årligen efter kårvalet men före vårterminens 
slut. 

 
§ 8  Partimötet är UUS högsta beslutande organ mellan årsmöten och 

kallas av styrelsen vid behov, dock minst en gång i månaden under 
terminstid. 

 
§ 9  Till partimöte och årsmöte skall kallelse via e-post utskickas i god 

tid. 
 
§ 10  Rösträtt på partimöte eller årsmöte tillkommer medlem. Vid röstning 

gäller alltid enkel majoritet av antalet på mötet avlagda röster. Vid 
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lika röstetal gäller lottdragning. Röstning sker öppet, förutom vid val 
då den sker sluten om någon medlem så begär. 

 
§ 11  Vid årsmötet skall alltid följande ärenden behandlas: 

• Formalia 
• Val av styrelse 
• Ekonomisk redovisning för perioden 
• Revisionsberättelsen 
• Verksamhetsberättelse 
• Ansvarsfrihet för styrelsen 
• Val av två revisorer för nästa period 
• Ev. övriga frågor 

Styrelsen 
§ 12  Styrelsen utgörs av ordförande, kassör samt övriga ledamöter.  
 
§ 13  Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av de valda ledamöterna 

är närvarande. För beslut krävs enkel majoritet av de närvarande 
ledamöterna. 

 
§ 14 Styrelsen skall meddela sina beslut till medlemmarna på 

nästkommande partimöte. 
 
§ 15  Styrelsen har ekonomiskt och juridiskt ansvar för partiet samt ansvar 

för förvaltning av medlemsregistret 
 
§ 16 Styrelsen företräder partiet, bevakar dess intressen, koordinerar dess 

verksamhet samt agerar i skyndsamma ärenden. 

Revisorerna 
§ 17  Revisorerna skall årligen granska styrelsens förvaltning och partiets 

räkenskaper. 

Uteslutning 
§ 18  Partimöte kan utesluta medlem som motverkar partiets syfte. Vid 

partimöte krävs 3/4 majoritet för uteslutning. 

Stadgeändring 
§ 19  Beslut om ändring av stadgan eller upplösning av partiet fattas av två 

på varandra följande möten. Minst tre veckor skall förflyta mellan de 
två mötena. 

 
§ 20  Vid upplösning skall partiets eventuella tillgångar tillskänkas någon 

del av den organiserade studentrörelsen i Uppsala eller övriga 
Sverige. 

 


