
KALLELSE TILL FESTFÖRENINGEN HADDOCKS ÅRSMÖTE 2020 
18/4 KLOCKAN 17.00 

 
Alla medlemmar i Festföreningen Haddock bjuds härmed till årsmöte lördag den 18/4 kl. 17. 
 
På grund av omständigheterna kring COVID-19 kommer årsmötet ske via länk i appen Zoom. Inför 
mötet kommer ordförande att dela med sig av en länk till mötet. Länken kommer öppnas en kvart 
innan årsmötet startar (16:45). För största möjliga effektivitet ber vi dig att installera appen på din 
dator/mobil/surfplatta i god tid i förväg. Länk delas i facebookgrupperna “Haddock” samt “Haddock 
Aspar 19/20” senast samma dag som mötet. Hela situationen är givetvis inte att föredra men vi ber er 
att ha överseende med detta. För mer information vänligen läs uppdaterad sådan i facebookgruppen. 
 
På årsmötet kommer vi diskutera vissa stadgeändringar. Tidigare år framröstade ändringar/tillägg står 
i versaler och fetstil samt är gulmarkerade. Nya ändringar/tillägg som ännu inte har presenterats står i 
versaler och fetstil samt är rödmarkerade. 

§ 8 Styrelsen  
Styrelsen ansvarar för föreningens HEDERSmedlemslista, bidragsansökningar, HEDERSmedlemsvärvning, 
beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. 
[...] 
Styrelsen väljs på årsmöte och val av styrelse direktjusteras. Valbar till styrelsen är DE KANDIDATER SOM 
VALBEREDNINGEN TAGIT UPP SOM LÄMPLIGA medlem i föreningen. STYRELSEN SKALL FÖLJA 
GÖTA STUDENTKÅRS STADGAR OCH REGLER FÖR KÅRFÖRENINGAR.  

§ 9 Revisorer  
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är 
person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara HEDERSmedlem i föreningen.  

§ 10 Valberedning  
De aktiva HEDERSMEDLEMMARNA i föreningen utgör valberedning och har i uppgift att ta fram lämpliga 
styrelsekandidater till årsmötet. 

§ 11 Ordinarie årsmöte  
       [...] 

d. För att årsmötet skall vara behörigt måste föreningens HEDERSmedlemmar meddelas minst två veckor i 
förväg OCH FÖLJA 11 § E - 11 § G.  
e. Kallelse till årsmöte skall finnas på föreningens hemsida, om en sådan finns och fungerar, och på 
anslagstavla i Isobaren, även om HEDERSmedlemmar meddelas på annat sätt.  
 
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:  

[...] 
• ansvarsfrihet för det avgående PRESIDIET styrelsen, reiseleitern, lokalansvarige, sprit- & inköpsansvarige, 
traditionsansvarige samt övriga avgående poster  
[...] 
• val av det kommande verksamhetsårets PRESIDIUM styrelse, reiseleiter, lokalansvarig, sprit & 
inköpsansvarig, traditionsansvarig samt övriga passande poster  



§ 14 Rösträtt  
a. Endast närvarande hedersmedlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur 
styrelsen rösträtt. På HEDERSmedlemsmöten har alla närvarande HEDERSmedlemmar rösträtt.  
b. Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel majoritet om inget annat står i 
stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst PER FRÅGA.  
c. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.  
 

§ 15 Stadgeändring  
[...] 
d. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§ 3), syfte (§ 4), stadgeändringar (§ 15) och 
upplösning (§ 16) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten. 
e. Vad gäller föreningens stadgar om overall & märkesplacering (§ 17), hedersmedlemmar (§ 18) och 
hederskollegiet (§ 19) så har närvarande hedersmedlemmar vetorätt i fråga om ändringar i dessa paragrafer.  

§ 16 Upplösning  
Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem HEDERSmedlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid 
upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till så mycket alkohol som 
går att uppbringa och sedan skall alla HEDERSMEDLEMMAR aktiva och gamla dricka föreningen farväl.  

§ 17 Overall & märkesplacering  
a. Godkänd overall betyder Haddockoverall och skall vara färgad LILA samt ha OLIVGRÖNA revärer och en 
OLIVGRÖN krage. OVERALLEN SKALL OCKSÅ FÖLJA 17C § - 17F §. 
b. Haddockoverall får endast bäras av hedersmedlemmar (se § 18).  
c. Ett märke med professor kalkyl OCH TEXTEN “KEMI”, “HADDOCK” ELLER STUDIEPROGRAM skall 
pryda ryggen.  
d. Kemimärket skall vara placerat på fickan närmast hjärtat.  
e. Haddockmärke skall sitta på vänster ärm.  
f. VÄNSTER ÄRM SKALL ÄVEN PRYDAS AV MÄRKEN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET OCH GÖTA 
STUDENTKÅR SAMT ETT SEKTIONSMÄRKE. Göteborgs universitets, samt Göta Studentkårs märken skall 
sitta på vänster ärm.  
g. Märken från andra föreningar man är med i får sättas på vänster ärm.  
h. Andra märken än de som nämns i § 17e-g får ej placeras på vänster ärm.  
[...] 

§ 18 Hedersmedlem  
En Hedersmedlem är någon som föreslagits av andra hedersmedlemmar och som sedan inväljes av 
Hederskollegiet. Hedersmedlem som är upptagen i kollegiet är att betrakta som evig hedersmedlem i 
Festföreningen Haddock och undantagen alla former av medlemsavgifter FÖR FESTFÖRENINGEN 
HADDOCK. Varje hedersmedlem har en titel beroende på hur länge denne varit med i föreningen.  
[...] 

§ 19 Hederskollegiet  
a. I Hederskollegiet ingår alla hedersmedlemmar och endast haddockoverallbärande hedersmedlemmar har 
röst-, yttrande- och närvarorätt på Hederskollegiemötet 
b. Hederskollegiet har ett möte per år och på detta skall nya lämpliga hedersmedlemmar NOMINERAS TILL 
DEN KOMMANDE STYRELSEN läggas fram som förslag och godkännas av enkel majoritet. DE 
NOMINERADE BLIR INVALDA TILL STYRELSEN PÅ ÅRSMÖTET. 


