Stadgar för Klimatstudenterna Sverige
Organisationsnummer 802520-6718
Föreningen bildades och stadgarna antogs den 8 november 2018.

§ 1 Namn
Föreningens fullständiga namn är Klimatstudenterna Sverige eller Climate Students
Sweden. För det internationella arbetet används namnet Climate Students Movement, och
för varje lärosäten används Klimatstudenterna [lärosätets namn] eller Climate Students
[lärosätets namn].
§ 2 Säte
Föreningen har sitt säte i Uppsala.
§ 3 Ändamål
Föreningen är en studentrörelse som samlar klimatstudentgrupper som skyndsamt hjälper
lärosäten att göra klimatforskning trovärdig för att rädda framtiden. Det gör vi genom att
åstadkomma snabba minskningar av lärosätenas utsläpp så att de lever som de lär. För oss
är en snabb minskning att halvera utsläppen från 2019 till 2023 (ca. 15 procent per år) för att
sedan nolla de fossila utsläppen senast år 2030.
§ 4 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
§ 5 Verksamhet
Föreningen har främst följande verksamhet:
- Mobiliserar och stödjer studenter som startar upp och driver klimatstudentgrupper
- Samverkar med respektive lärosätes ledning, styrelse, kårer och forskare kring
nationella evenemang
- Som studentrörelse stödja andra studentinitiativ för snabba utsläppsminskningar.
§ 6 Värdegrund
Alla studenter är lika mycket värda och alla berörs av klimatkrisen. Vi vänder klimatångest
till handling och skickar en tydlig signal till lärosätena att de måste leva som de lär för att
kunna leda arbetet med att rädda framtiden. Klimatstudenterna strävar efter ett hållbart
engagemang inom vår rörelse genom att respektera våra egna och varandras
engagemangsnivå, ork och tid.
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§ 7 Medlemskap
Alla klimatstudentgrupper som ställer sig bakom Klimatstudenternas värdegrund och som
vill verka i enlighet med föreningens stadgar är välkomna som medlemmar.
Medlemskap i Klimatstudenterna gäller tills dess att medlemmen avsäger sig
medlemskapet genom att kontakta styrelsen. Medlem som aktivt motarbetar
Klimatstudenternas värdegrund eller stadgar kan efter beslut av tre fjärdedelar av
styrelsen uteslutas ur föreningen. Återinträde kan efter uteslutning tidigast ske genom att
ansöka om medlemskap hos styrelsen.
§ 8 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls efter varje kalenderår.
Mötet är beslutsmässigt då kallelse har gått ut till alla medlemmar senast två veckor innan
första mötesdagen. Alla medlemmar har rätt att skicka in motion senast en vecka innan
första mötesdagen. Alla medlemmar har rätt att närvara på årsmötet. Närvarande
medlemmar har rätt att yttra sig och rösta på årsmötet. Möteshandlingar ska vara
medlemmar och revisorer tillhanda senast två veckor innan första mötesdagen. Årsmötets
protokoll ska vara medlemmar tillhanda senast två veckor efter sista mötesdagen.
Årsmötet ska behandla följande punkter:
- Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
- Fastställande av röstlängd
- Mötets behöriga utlysande
- Fastställande av dagordning
- Riksstyrelsens redovisning av verksamheten och ekonomin
- Uppföljning av beslut tagna på förra riksårsmötet
- Revisorernas berättelse
- Ansvarsfrihet för riksstyrelsen
- Behandling av motioner
- Fastställande av verksamhetsplan och budget
- Val av styrelse, revisorer och valberedning
- Övriga frågor
§ 9 Styrelse
Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena och är beslutsmässig
när minst hälften av styrelsen är närvarande. Styrelsen har följande i uppgift:
- Ansvara för föreningens verksamhet, ekonomi, medlemmar, kommunikation,
årsmöte och administration
- Verkställa de beslut som årsmötet har fattat
- Fördela ansvarsområden inom sig
- Utse inom sig två myndiga firmatecknare som tecknar föreningens firma
gemensamt.

§ 10 Revisorer
Revisorernas uppgift är att granska styrelsens arbete och inkomma med en
revisionsberättelse till årsmötet. Revisionsberättelsen ska vara medlemmarna tillhanda
senast två veckor innan första mötesdagen.
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§ 11 Valberedning
Valberedningens uppgift är att föreslå till årsmötet vilka som ska sitta i styrelsen och vilka
som ska vara revisorer. Valberedningens förslag ska vara medlemmarna tillhanda senast en
vecka innan första mötesdagen. En kandidatur ska vara valberedningen tillhanda senast två
veckor innan första mötesdagen.
§ 12 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhetsåret omfattar två på varandra följande ordinarie årsmöten och räkenskapsåret
sammanfaller med kalenderåret.
§ 13 Extra årsmöte
Ett extra årsmöte kan hållas om minst hälften av styrelsen eller minst en fjärdedel av
medlemmarna anser det nödvändigt. Mötet är beslutmässigt om kallelse har gått ut senast
två veckor innan första mötesdagen. Mötet kan enbart fatta beslut i frågor som finns med i
kallelsen. Möteshandlingar ska vara medlemmar och revisorer tillhanda senast två veckor
innan första mötesdagen. Protokoll ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor
efter sista mötesdagen.
§ 14 Stadgeändring
Förändring av dessa stadgar krävs att minst två tredjedelar av rösterna vid årsmöte eller
minst hälften av rösterna på två på varandra följande årsmöten.
§ 15 Upplösning
Upplösning av föreningen kan endast ske om beslut fattas av två tredjedelar av rösterna på
två på varandra följande årsmöten med minst tre månader emellan. Kvarvarande
ekonomiska medel ska gå till en liknande förening.
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