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Kapitel 1 FÖRENINGENS SYFTEN
§1. Syfte
Kvinnliga akademikers förening, KAF, är en politiskt och religiöst obunden, ideell förening som
skall
 arbeta för att tillvarata kvinnliga akademikers intressen

 främja tillvaratagandet av kvinnliga akademikers kompetens och yrkesskicklighet på alla
plan inom samhällsutvecklingen, såväl lokalt som i rikssammanhang.
 verka för förståelse och vänskap mellan kvinnliga akademiker i alla länder
 främja internationellt samarbete

Kapitel 2 ORGANISATION
§2. Organisation
Föreningen har sitt säte i Stockholm
Föreningens högsta beslutande organ är riksårsmötet.
Verksamheten utövas av riksstyrelse, kretsar och programgrupper anslutna till kretsarna.

Föreningens och kretsarnas räkenskapsår är kalenderår.
Kapitel 3 MEDLEMSKAP
§3. Medlemskap
Föreningen har fyra medlemskategorier:
 ordinarie medlem är svensk eller i Sverige verksam kvinna som avlagt grundläggande
examen vid universitet eller högskola eller har motsvarande kompetens.
 Studerandemedlem är svensk eller i Sverige verksam kvinna som ännu inte avlagt
grundläggande examen enligt ovan.
 Stödmedlem är person som står bakom föreningens syften men inte uppfyller de formella
kraven för ordinarie- eller studerandemedlemskap.
 Till hedersledamot av Kvinnliga akademikers förening kan den utses som har gjort en
utomordentlig insats för föreningen.
Endast ordinarie medlemmar är valbara som styrelseledamöter, riksårsmötesdelegater eller andra
funktioner och har rätt att söka föreningens stipendier.
Alla medlemmar har närvaro och yttranderätt på riksårsmöte och kretsårsmöte.
§4. Medlemskaps upphörande
Medlemskap i KAF upphör:
1. genom avgång på egen begäran, som bör vara skriftlig och ställas till vederbörande
kretsstyrelse;
2. om medlem underlåtit att betala beslutade avgifter
3. genom beslut av föreningen, nämligen om medlemmen
 underlåtit att följa andra bestämmelser i dessa stadgar
 motarbetat föreningens verksamhet eller syfte, eller uppenbarligen skadat föreningens
intressen.
Den som begärt utträde enligt 1. eller 2. skall anses ha lämnat KAF omedelbart.
Beslut enligt 3. fattas i första hand av medlemmens kretsstyrelse. Beslut kan överklagas till
riksstyrelsen.
Innan en medlem utesluts, skall hon ges tillfälle att yttra sig inom av kretsstyrelsen angiven tid
från det att hon fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts., minst
14 dagar.
Kapitel 4 VERKSAMHET OCH ANSVARSOMRÅDEN
§5. Föreningens riksårsmöte
Varje krets utser och anmäler delegater till riksårsmötet. Antalet delegater beror på kretsens
storlek:
1. Upp till 50 medlemmar ger rätt att utse 2 röstberättigade delegater;
2. 51-100 medlemmar ger rätt att utse 3 röstberättigade delegater och
3. fler än 100 medlemmar ger rätt att utse 4 röstberättigade delegater.

Alla medlemmar har rätt att närvara och yttra sig vid riksårsmötet. Rösträtt har dock endast
utsedda delegater eller utsedd suppleant. Utsedd delegat kan lämna fullmakt till annan medlem att
utöva rösträtten om ingen suppleant kan inträda.
Riksårsmötet skall hållas före den 30 april.
Kallelse till delegaterna ombesörjs av riksstyrelsen och skall ske skriftligen minst en månad i
förväg.
Dagordning och tillhörande handlingar skall vara delegaterna/kretsstyrelserna tillhanda minst 14
dagar i förväg.
Underrättelse i övrigt till föreningens medlemmar sker genom varje krets, normalt genom
kretsstyrelsens försorg och på föreningens hemsida.
Protokoll från riksårsmötet skall inom en månad sändas till riksstyrelsens ledamöter,
riksårsmötesdelegater och kretsarnas sekreterare. Utöver det kan det publiceras elektroniskt på
föreningens hemsida.
§6. Riksårsmötets valberedning
Valberedningen består av tre till fem personer med ettåriga mandatperioder som utses vid
riksårsmöte.
Valberedningen skall spegla föreningens sammansättning.
Riksstyrelseledamöter kan inte sitta i valberedningen.
Valberedningen avger förslag till riksstyrelseordförande, övriga ledamöter i riksstyrelsen,
stiftelserepresentanter, stiftelserevisorer och andra funktionärer.
§7. Riksårsmötets ansvar
Riksårsmötets ansvar är att:
 Fastställa röstlängd
 Utse mötesordförande och mötessekreterare. Båda skall vara medlemmar i föreningen
 Godkänna riksstyrelsens verksamhet efter föredragning av verksamhetsberättelse, bokslut,
och revisionsberättelse
 Besluta om riksstyrelsen kan beviljas ansvarsfrihet
 Fastställa budget och besluta om medlemsavgift till föreningen för nästkommande
verksamhetsår
 Godkänna verksamhetsplan för påbörjat verksamhetsår
 Fastställa arbetsordning för riksstyrelsen
 Förrätta val av riksordförande, övriga styrelseledamöter och andra funktionärer.
Ordförande, stiftelserepresentanter, stiftelserevisorer och övriga funktionärer väljs på tre
år. Styrelseledamöter har två-åriga mandatperioder, föreningsrevisorer och
valberedningsmedlemmar har ettåriga mandatperioder
 Uppdra åt riksstyrelsen att utse stiftelsestipendiater
 Besluta om eventuella propositioner och motioner
 Besluta om antagande av ny krets till föreningen och ombildning av programgrupp till
egen krets
 Besluta om tid och plats för nästa riksårsmöte.
§8. Beslutsförhet och röstning
Riksårsmötet är beslutfört då minst två tredjedelar av delegaterna är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet, utom i fråga om förslag till stadgeändring, då två tredjedels
majoritet krävs, och genom öppen omröstning, såvida inte sluten omröstning begärs.
Vid val av riksstyrelseledamöter, stiftelserepresentanter och stiftelserevisorer och övriga
funktionärer är den utsedd som fått flest röster och vid lika röstetal avgör lotten.
Vid lika röstetal för övriga ärenden har mötesordföranden utslagsröst.
§9. Extra riksårsmöte
Extra riksårsmöte skall hållas efter förslag från riksordföranden eller riksstyrelse (enkel
majoritet), eller om minst en tredjedel av delegaterna begär det.
På extra riksårsmöte får endast den eller de frågor behandlas, som föranlett mötet och som finns
med i kallelsen.
Riksstyrelsen skall kalla till extra riksårsmöte inom 14 dagar från det att en begäran om extra
riksårsmöte mottagits, att hållas inom två månader från kallelsen.
Om kallelse i övrigt, rösträtt, form för omröstning, beslutförhet, erforderlig röstövervikt,
utslagsröst samt protokoll vid extra riksårsmöte skall gälla vad som stadgats om ordinarie
riksårsmöte.
§10. Riksstyrelse
Riksstyrelsen representerar föreningen utåt och äger ensamt att uttala sig i föreningens namn.
Föreningens firma tecknas av rikskassören och ytterligare en riksstyrelseledamot, var och en för
sig.
Riksstyrelsens utgörs av minst fem ledamöter, företrädesvis med minst en ledamot från varje
krets.
Därutöver skall finnas minst en suppleant att inträda, om ordinarie ledamot är frånvarande.
Avgår ledamot före mandatperiodens utgång inträder suppleanten i dennas ställe för resterande
mandatperiod. Ordförande, övriga ledamöter och suppleanter väljs vid riksårsmötet.
Riksstyrelsens ledamöter och suppleanter väljs på två år med överlappande mandatperioder.
Hälften av ledamöterna väljs således vid varje riksårsmöte.
Riksstyrelsen kan vid behov adjungera medlem att delta i behandling av särskilda frågor.
Adjungerad ledamot har närvaro- och yttranderätt, men ej rösträtt, när dessa frågor tas upp.
Kretsordförandena som inte är ordinarie ledamot av riksstyrelsen har närvaro- och yttranderätt på
riksstyrelsens möten.
§11. Riksstyrelsens beslutförhet
Riksstyrelsen är beslutför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning, såvida inte sluten omröstning
begärs.
Vid lika röstetal har riksordföranden utslagsröst.
§12. Konstituerande riksstyrelsemöte
Riksstyrelsen utser omedelbart efter riksårsmötet inom sig en vice ordförande, en sekreterare, en
kassör och en internationell sekreterare, och om den så finner lämpligt en andra vice ordförande,
en andra sekreterare och en vice kassör samt firmatecknare. En spridning av styrelsefunktionerna
på de olika kretsarna är önskvärd.

§13. Verkställande utskott
Riksordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör utgör ett verkställande utskott med
ansvar att hantera löpande ärenden som inte kan vänta till nästkommande möte, samt att
tillsammans med stiftelserepresentanterna förvalta stiftelserna i enlighet med stiftelsestadgarna.
Verkställande utskottets fattade beslut skall anmälas och protokollföras vid efterföljande
riksstyrelsemöte.
§14. Riksstyrelsens verksamhet
Riksstyrelsen har ett övergripande ansvar för att föreningens stadgar och andra bindande regler
och beslut efterlevs, och har att vaka över att dess syften och principer respekteras och tillgodoses
samt att medlemmarnas berättigade intressen tillvaratas.
Kallelse och dagordning till sammanträden skall vara riksstyrelsens ledamöter och suppleanter
tillhanda minst 14 dagar i förväg.
Handlingarna enligt dagordningen skall vara utskickade minst en vecka före sammanträdet.
I brådskande fall får riksordföranden besluta, att ett ärende skall avgöras genom skriftlig
omröstning (per capsulam). Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande
sammanträdet. Av beslutet skall framgå, vilka som deltagit i detta.
Protokoll från samtliga sammanträden utsänds till riksstyrelseledamöter och kretsordförande inom
en månad. Protokoll från sammanträden per capsulam utsänds på samma sätt.
Riksstyrelsen ansvarar för utgivningen av ett meddelandeblad (ISSN: 0283-4677).
§15. Kretsar
Kretsar är egna juridiska personer som ansvarar för verksamheten i sitt upptagningsområde. En
krets kan etablera programgrupper för att organisera verksamhet på flera orter.
Om en programgrupp önskar kan den konstituera sig och bilda en självständig krets med egen
kretsstyrelse och egen budget. Godkännande av kretsbildning sker på riksårsmöte
Kretsmedlemmarna kan välja att bli medlem i den nybildade kretsen eller vara kvar i den gamla
kretsen.
§16. Kretsårsmöte
Kretsårsmötet är kretsens högsta beslutande organ.
Kretsens årsmöte skall äga rum senast första veckan i mars.
Alla medlemmar tillhörande kretsen har röst- och yttranderätt vid kretsårsmötet.
Årsmötets ansvar är att:
 Fastställa röstlängd
 Utse mötesordförande och mötessekreterare. Båda skall vara medlemmar i kretsen.
 Godkänna kretsstyrelsens verksamhet efter föredragning av verksamhetsberättelse, bokslut
och revisionsberättelse
 Besluta om kretsstyrelsen kan beviljas ansvarsfrihet
 Fastställa budget och besluta om medlemsavgift till kretsen för nästkommande
verksamhetsår
 Godkänna verksamhetsplan för påbörjat verksamhetsår
 Förrätta val av kretsordförande, övriga styrelseledamöter, delegater till riksårsmöte och
övriga funktionärer. Kretsstyrelseledamöter har tvååriga mandatperioder, revisorer,

valberedningsmedlemmar och övriga funktionärer har ettåriga mandatperioder
 Fastställa arbetsordning för kretsstyrelsen
 Besluta om eventuella propositioner och motioner till riksårsmötet
 Besluta om tid och plats för nästa kretsårsmöte
Kallelse skickas till kretsmedlemmarna minst en månad före kretsårsmötet.
Dagordning och tillhörande handlingar skall vara kretsmedlemmar tillhanda minst 14 dagar i
förväg.
Omröstning sker öppet, såvida inte sluten omröstning begärs.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid val av ledamöter och funktionärer är den utsedd som fått
flest röster och vid lika röstetal vid val avgör lotten. Vid lika röstetal för övriga ärenden har
mötesordföranden utslagsröst.
Kretsårsmötesprotokoll skall inom en månad sändas till kretsstyrelsens ledamöter och
riksstyrelsen. Utöver detta kan protokollet publiceras på kretsens hemsida.
§17. Extra kretsårsmöte
Extra kretsårsmöte skall hållas efter förslag från kretsordförande eller kretsstyrelse (enkel
majoritet), eller om minst en tredjedel av kretsmedlemmar begär det.
På extra kretsårsmöte får endast den eller de frågor behandlas, som föranlett mötet och som finns
med i kallelsen. Styrelsen skall kalla till extra kretsårsmöte inom 14 dagar från det att en begäran
om extra kretsårsmöte mottagits, att hållas inom två månader från kallelsen.
Om kallelse i övrigt, rösträtt, form för omröstning, erforderlig röstövervikt och utslagsröst vid
extra kretsårsmöte skall gälla vad som stadgats om kretsens ordinarie årsmöte.
§18. Kretsens valberedning
Valberedningen består av 3-5 personer med ettårig mandatperiod som utses vid kretsens årsmöte.
Kretsstyrelseledamöter kan inte väljas till valberedningen.
Valberedningen avger förslag till kretsordförande, övriga ledamöter i kretsstyrelsen,
riksårsmötesdelegater och andra funktionärer.
§19. Kretsstyrelse
Kretsstyrelsen är kretsens verksställande organ.
Kretsens firma tecknas av kretskassören och ytterligare en kretsstyrelseledamot, var och en för
sig.
§20. Kretsstyrelsens sammansättning
Kretsens styrelse består av minst tre ledamöter varav en skall vara ordförande. Minst en suppleant
skall utses.
Kretsstyrelsen kan till sig adjungera medlemmar för behandling av särskilda frågor. Dessa
medlemmar har närvaro- och yttranderätt när sådan fråga behandlas i styrelsen.
§21. Beslutsförhet
Kretsstyrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal har kretsordföranden utslagsröst.
§22. Konstituerande möte
Kretsstyrelse utser omedelbart efter kretsårsmötet inom sig vice ordförande, kassör och
firmatecknare.

§23. Kretsens verksamhet
 Kretsarnas ansvar är att organisera programverksamhet för medlemmarna, sköta budget,
medlemsavgifter och medlemsregister lokalt enligt fastlagd arbetsordning.
 Kretsarna ansvarar för att betala medlemsavgift till riksföreningen. Avgifter till
riksföreningen skall inbetalas före den 1 juni. Efterjustering kan ske senast den 1
december.
 Kretsens styrelse kan etablera programgrupper för att organisera verksamhet på flera orter
i kretsens geografiska upptagningsområde. Programgruppens medlemmar skall vara
medlemmar i kretsen.
Kretsstyrelsen sammanträder på kallelse av kretsordföranden eller när minst en tredjedel av
styrelseledamöter så önskar.
Kretsens verksamhetsberättelse, protokoll från kretsens årsmöte samt förteckning över ledamöter
i kretsstyrelsen för avslutat verksamhetsår skall sändas till riksstyrelsen före riksårsmöte samt till
föreningens meddelandeblad.
Kapitel 5 FÖRENINGENS OCH KRETSENS REVISION
§24. Revision
Protokoll från styrelsesammanträden och årsmöten, verksamhetsberättelser och bokslut för
avslutat verksamhetsår skall lämnas till revisorerna senast den 31 januari.
Handlingarna granskas av riksföreningens och kretsarnas respektive revisorer. Revisionsberättelse
skall ingivas senast den 15 februari till riks- respektive kretsstyrelse.
Kapitel 6 STADGEÄNDRING
§25. Stadgeändring
Ändring av föreningens stadgar kan ske på förslag av riksstyrelse, kretsstyrelse eller enskild
medlem.
Riksstyrelsen ansvarar för beredning av ärendet och för att inhämta yttrande från kretsarna.
Kretsarna skall kalla till medlemsmöte för diskussion av förslaget. Förslaget skall sändas till
medlemmarna minst en månad före medlemsmötet.
Kretsarna skall därefter inkomma med yttrande över förslaget till riksstyrelsen.
Beslut om stadgeändring fattas vid två på varandra följande riksårsmöten, varav ett skall vara
ordinarie riksårsmöte. Mellan dessa riksårsmöten skall kretsarna ha möjlighet att hålla
kretsårsmöte.
För beslut krävs två tredjedels majoritet av samtliga delegater.
Kapitel 7 UPPLÖSNING
§ 26. Upplösning
För beslut om upplösning av föreningen eller krets krävs enkel majoritet på respektive årsmöte.
Beslut om upplösning skall fattas på två på varandra följande riksårsmöten varav ett skall vara

ordinarie.
Om en krets underlåter att hålla årsmöte anses den som upplöst. Kretsen kan då välja att bli en
programgrupp under en annan krets eller upplösas.
Ombildas krets till en programgrupp under en annan krets överlämnas handlingar och tillgångar
till krets man ansluter sig till.
Upplöses en krets skall dess handlingar och tillgångar överlämnas till riksföreningen.
Upplöses riksföreningen skall dess handlingar deponeras på Kvinn-Sam vid Göteborgs
universitet, och dess tillgångar överföras till Solbackastiftelsen.

