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§ 1 Definition

§ 1.1 Benämning

§ 1.1.1 Föreningens fullständiga namn

Häfv- och odygdskommittéen på IT

§ 1.1.2 Föreningens akronym

hookIT

§ 1.2 Syfte

§ 1.2.1 Främjande av intresse
Att kunna samla alla på IT-sektionen som på någon nivå är 
intresserade av häfvning och dess konst. För att på diverse 
tillställningar komma och dricka gott, titta på eller utöva själva 
häfvningen. Allt under hookIT's tema som pirater.

§ 1.2.2 Vem som helst får gå med i föreningen.

§ 1.3 Rättigheter

§ 1.3.1 Sektionens varumärke

Intresseförening äger rätt att i namn och emblem använda sektionens 
namn och symboler.

§ 1.4 Skyldigheter

§ 1.4.1 Sektionen

Intresseförening  är  skyldig  att  rätta  sig  efter  sektionens  stadga, 
reglemente och fattade beslut. 

§ 1.4.2 Styrelse

ordförande, kassör, öhlchef samt upp till fem ledamöter. Se § 2.1.

§ 1.4.3 Årsmöten

Intresseföreningen måste ha minst ett  möte per år dit  föreningens 
och sektionens medlemmar är kallade.

§ 1.5 Verksamhet

§ 1.5.1 Ekonomi

Intresseföreningens ekonomi skall vara fristående från sektionen.

§ 1.5.2 Revision

Föreningens verksamhet och ekonomi kan komma att granskas av 
sektionens revisorer.



§ 2 Medlemmar

§ 2.1 Styrelse

§ 2.1.1 Sammansättning

 Ordförande

 Kassör

 Öhlchef

 Upp till 5 ledarmöter

§ 2.1.2 Ordföranden skall tilltalas som Captain.
Kassören skall tilltalas som Smee.
Öhlchefen skall tilltalas som The Cargoneer.
Ledamöter skall tilltalas som swashbucklers, swashbuckler i singular.
Övriga medlemmar skall tilltalas som crew, crewman i singular.
Icke-medlemmar skall tilltalas som landcrabs, landcrab i singular.

§ 2.1.3 Ansvar

Styrelsen  ansvarar  för  intresseföreningens  medlemslista, 
medlemsvärvning, sammankomster, beslut som tas på årsmötet och 
övrig verksamhet.

§ 2.1.4 Tillsättning

Styrelsen tillsätts på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar 
är medlem i föreningen som även är sektionsmedlem. En medlem 
kan inte inneha mer än en post i styrelsen.

§ 2.2 Medlemskap

§ 2.2.1 Sektionsmedlemmar

Varje  medlem  i  teknologsektionen  Informationsteknik  har  rätt  till 
medlemskap i intresseföreningen.

§ 2.2.2 Övrig medlem

Intresseföreningens styrelse har rätt att besluta om medlemskap för 
övriga.

§ 2.2.3 Uteslutande

Medlem  som  motverkar  föreningens  syfte  kan  uteslutas  genom 
styrelsens beslut.

§ 2.3 Medlemsrättigheter

§ 2.3.1 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

Varje medlem av intresseföreningen har närvarorätt, yttranderätt och 
förslagsrätt på föreningens samtliga årsmöten.



§ 2.3.2 Rösträtt

Varje  medlem  av  intresseföreningen  har  rösträtt  i  föreningens 
samtliga årsmöten.



§ 3 Sammankomster

§ 3.1 Årsmöte

§ 3.1.1 Kallelse

Intresseföreningens styrelse beslutar om tid och plats för föreningens 
årsmöte.  Årsmötet  skall  utlysas  minst  fem  skoldagar  i  förväg  på 
sektionens anslagstavla.

§ 3.1.2 Dagordning

Följande punkter måste behandlas på det ordinarie mötet:

• Mötets öppnande

• Mötets behörighet

• Val av mötets ordförande

• Val av mötets sekreterare

• Verksamhetsberättelse

• Ekonomisk berättelse

• Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

• Val av styrelse

• Övriga frågor

• Mötets avslutande



§ 3.1.3 Extra årsmöte
Om styrelsen vill eller minst hälften av föreningens medlemmar 
kräver det så ska styrelsen kalla till ett extra årsmöte.

§ 3.1.4 Årsmötet måste alltid avslutas med ett godtyckligt antal häfv. Detta 
antal skall representeras av ett teckenlöst heltal större än noll. Detta 
häfv utlyses av den i styrelsen med högst rang som är kapabel att ta 
ett sådant beslut.

§ 3.1.5 Vem som helst, får när som helst under mötet, åberopa tävlingshäfv 
eller nöjeshäfv. Detta skall klassas som ordningsfråga.

§ 3.2 Beslut

§ 3.2.1 Röstning
Beslut genom röstning sker genom enkel majoritet.

§ 3.2.2 Stadgeändring
Denna stadga kan bara ändras på ett årsmöte där beslut om ändring 
har godkänts under ett av sektionsstyrelsens möten. 

§ 3.2.3 Vissa beslut kräver full majoritet, har man inte full majoritet skall ny 
omröstning ske efter en öhl. Folk som ej är kapabla att rösta anses 
ge bifall.

§ 3.3 Generella mötesregler

§ 3.3.1 Konceptet brasklapp är förbjudet. En brasklapp är ett förbehåll 
avgivet som försiktighetsåtgärd.



§ 4 Vänföreningar

§ 4.1.1 NollKIT är våra vänner ty de fixar häfvningsöhl under nollningen. 
Yaarrr!

§ 4.1.2 Andra föreningar har också möjlighet att bli vänföreningar om 
styrelsen anser detta lämpligt



§ 5 Mål

§ 5.1.1 hookIT skall jobba för att upplysa allmänheten om att en 33cl flaska 
egentligen bara är en konstig shot.

§ 5.1.2 hookIT skall jobba för att lära de nya nollan att häfva.


