Stadgar för DiG
§ 1 Föreningen
1.1 Namnet på föreningen är DiG, som är en förkortning av "Doktoranderna i Gävle"
eller "Doctoral students in Gävle".
1.2 Syftet med DiG är att arbeta med medlemmarnas rättigheter och välbefinnande.
1.3 DiG’s verksamhetsår löper från den första juli till den sista juni.
1.4 DiG’s sätesort är Gävle.
§ 2 Medlemskap
2.1 En fullvärdig medlem är den som



är doktorand eller licentiat student och är anställd och/eller finansieras av HiG
och har betalat den årliga medlemsavgiften

Fullvärdig medlem har närvarorätt, yttranderätt och rösträtt på DiG-mötet.
2.2 Stödmedlem är den som har betalat den årliga medlemsavgiften.
Stödmedlemmar har rätt att närvara och yttra sig vid DiG-mötet.
2.3 Medlemskapet upphör i slutet av verksamhetsåret.
§ 3 Sammansättning
3.1 DiG består av




DiG-mötet
Styrelsen
Andra organ som anges i reglementet

§ 4 DiG-mötet
4.1 DiG-mötet är det högsta beslutande organet i DiG.
4.2 DiG-mötet sammanträder två gånger per år




Årsmötet hålls i oktober och behandlar årsredovisning och
verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsår. På årsmötet ska
valberedning väljas.
Valmötet hålls i april. På valmötet ska en ny styrelse samt revisor väljas.

4.3 DiG-mötet består av


de fullvärdiga medlemmarna i DiG, som alla har en röst.



adjungerade mötesmedlemmar, vars närvarorätt och yttranderätt bestäms av
de närvarande fullvärdiga medlemmarna i DiG.

4.4 DiG-mötet är beslutsmässigt om:



det har utannonserats till medlemmarna två veckor i förväg med en preliminär
dagordning
antalet mötesmedlemmar är sådant att styrelsen inte är i majoritet

4.5 Extrainsatta möten kan begäras av:



en medlem av styrelsen eller
en grupp av fullvärdiga medlemmar som är fler än styrelsen

Begäran om extrainsatt möte ska skickas till styrelsen. Styrelsen kallar till det extra
DiG-mötet.
§ 5 Styrelsen
5.1 Styrelsen är DiG’s hösta beslutande organ mellan DiG-möten.
5.2 Styrelsen består av






Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
1-3 ytterligare ledamöter

5.3 Styrelsen är ansvarig för





DiG’s ekonomi
utbildningsbevakning
bevakning av arbetsmiljö
beredning av ärenden inför DiG-möten

5.4 Styrelsen sammanträder minst tre gånger per termin. Styrelsen sammanträder på
kallelse av ordförande men varje styrelseledamot äger rätt att begära utlysande av
styrelsemöte. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelseledamöterna är
närvarande, därav ordförande eller vice ordförande.
5.5 Varje styrelsemöte skall protokollföras och protokollet ska justeras av
mötesordförande och en mötesledamot innan publicering. Protokollen ska vara
tillgängliga för DiG’s medlemmar inom tre veckor efter mötet.
§ 6 Valberedning
6.1 Valberedningen består av högst tre personer varav en sammankallande.
Valberedningsledamot får ej själv kandidera för något av de uppdrag som
valberedningen föreslår kandidater till.

6.2 Senast tre veckor innan valmötet ska valberedningen skriftligt ha informerat DiG’s
styrelse angående vilka de nominerade kandidaterna till DiG’s nästkommande
styrelse är.
§ 7 Stadgar
7.1 Beslut om ändring av stadgarna kan fattas av DiGmötet om förändringen
accepteras av två på varandra följande möten, varav ett ska vara ett ordinarie
DiGmöte. De två mötena ska hållas med minst en månads mellanrum.
§ 8 Ekonomi
8.1 Styrelsens ordförande och kassör tecknar DiG’s firma var och en för sig.
8.2 Medlemsavgift för kommande verksamhetsår fastställs av valmötet.
8.3 Beslut om firmatecknarnas ansvarsfrihet tas av årsmötet.
8.4 En av styrelsen oberoende revisor skall väljas vid valmötet. Revisorn skall
granska den ekonomiska verksamheten. Årsrevisionen skall vara avslutad och
inlämnad till styrelsen efter avslutat verksamhetsår, senast två veckor före årsmötet.
§ 9 Upplösning av DiG
9.1 Beslut om upplösande av DiG kan tas av DiG-mötet om beslutet fattas av två på
varandra följande DiG-möten. Beslutet måste fattas med två tredjedelars majoritet.
Vid de två på varandra följande DiG-mötena skall minst 20% av DiG’s fullvärdiga
medlemmar närvara.
9.2 Vid DiG’s upplösning går alla tillgångar tillbaka till medlemmarna på det sätt som
DiG-mötet beslutar.

