
1. Föreningen 
1.1. Namn 

Föreningen går under namnet LaggIT och kommer hädanefter i detta 
dokument refereras till som “föreningen”. 

 
1.2. Sammansättning 

Föreningens styrelse består av: Ordförande, kassör samt minst en ledamot. 
 
1.3. Säte 

Föreningens säte är Göteborgs kommun, Sverige. 
 

1.4. Syfte 
Föreningens syfte är att arrangera LAN och främja intresset för moderna 
digitalspel och E-sport inom sektionen. 
 

1.5. Mål 
Föreningens mål är att vara välkänd som LAN-arrangör på sektionen och att 
regelbundet arrangera välbesöka LAN. 
 

1.6. Struktur 
Föreningen har en fristående och politiskt obunden agenda samt ekonomi. 
Föreningen består av dess medlemmar och en styrelse som utgörs av ett 
urval bland dessa medlemmar och tillsätts på ett årsmöte av föreningens 
medlemmar. 

2. Medlemmar och Styrelse 
2.1. Medlemmar 

2.1.1. Medlemskapet 
Alla medlemmar in IT-sektionen äga rätt till medlemskap i föreningen. 
Föreningens styrelse har rätta att besluta om medlemskap för övriga. 
 

2.1.2. Medlemmens rättighetter 
Samtliga medlemmar i föreningen har närvaro, yttrande, förslag och 
röst-rätt på samtliga av föreningens möten. 
 

2.1.3. Medlemmens skyldigheter 
Föreningens medlemmar är skyldiga att verka för föreningens 
intressen och medlem som motverkar föreningens syfte eller intressen 
kan på beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen. 
 

2.2. Styrelse 
2.2.1. Tillsättning 

Styrelsen väljes vid ordinarie årsmöte och kan kompletteras vid ett 
extra årsmöte om så blir nödvändigt. Styrelsen ska bestå till 50% av 
Sektions medlemmar. 
 

2.2.2. Ordförande 



Planering och genomförande av LAN i samråd med övriga i styrelsen. 
Leder även föreningens möten. 

 
2.2.3. Kassör 

Hanterar föreningens ekonomi. 
 

                    2.2.4 Ledamot 
En förtroende invald medlem i styrelsen med ansvar, antingen 
bestämt eller obestämt. 

 
3. Beslut 

3.1. Årsmöte 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas 
under verksamhetsårets första två månader och kallelse skall delges 
föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmarna äger 
rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta skall dock 
ske senast tio dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga 
underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan 
årsmötet. 
 

3.2. Extra Årsmöte 
Då föreningens styrelse finner så lämpligt eller då minst ⅓ av föreningens 
medlemmar så begär skall all extra årsmöte utlysas. Det extra årsmötet skall 
delges föreningens medlemmar via en kallelse minst 20 dagar innan datumet 
för mötet. I övrigt gäller bestämmelserna för ordinarie årsmöte. 
 

3.3. Beslutsformer 
Vid föreningens möten har endast närvarande medlemmar rösträtt. Röstning 
sker muntligt i turordning bestämd av ordförande eller alternativt med 
handuppräckning. Om någon av vid mötet närvarande medlemmarna begär 
anonym röstning skall detta ordnas av den för mötet tillsatta styrelsen. Då 
beslut ej kan fattas via lika röstantal har föreningens ordförande den 
avgörande rösten. 
 

4. Verksamhet 
4.1. Firmatecknare 

Firmatecknare för föreningen är sagd förenings ordförande. 
 
4.2. Revision 

Föreningens  verksamhet  och  ekonomi kan granskas  av  sektionens 
revisorer. 
 

4.3. Stadgar 
Föreningens stadgar kan endast ändras med en kvalificerad majoritet vid ett 
årsmöte. Vid ändring av stadgarna börjar stadgeändringen först gälla efter 
mötet förklarats avslutat. 



 
4.4. Övriga styrdokument 

4.4.1. Hantering 
Dessa dokument kan ändras under ett ordinarie möte med en 
kvalificerad majoritet och styr hur olika delar av föreningen skall 
hanteras. 

 
4.5. Upplösning 

Föreningen upplöses då medlemsunderlaget är otillräckligt för att fortsatt 
driva föreningens verksamhet eller då beslut om upplösning tagits vid två på 
varan följande årsmöten med en kvalificerad majoritet. Ett av dessa två 
årsmöten skall vara ett ordinarie årsmöte och mellan dessa årsmöten skall 
minst 30 dagar förflyta. 

 
 


