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Stadgar för Teknophonorkestern Tupplurarna (Tupplurarna)

1. Ändamål

Mom 1. Föreningen Tupplurarna är en partipolitiskt obunden förening främst för 

musicerande studenter och alumner vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, 

Uppsala universitet.

Mom 2. Tupplurarnas ändamål är

att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.

att verka för ökade kontakter mellan de enskilda medlemmarna.

att verka för ett ökat musikaliskt kunnande hos de enskilda medlemmarna.

att verka för samarbete med andra studentorkestrar inom och utom landet.

2. Organisation

Mom 1. Tupplurarna utövar sin verksamhet på sätt som i det följande stadgas:

a) Genom fullmäktigemötet, som är Tupplurarnas högsta beslutande organ.

b) Genom styrelsen, som är verkställande och mellan fullmäktigemötena 

jämväl högsta beslutande organ.

3. Medlemskap

Mom 1. Rätt att bli medlem har de som av fullmäktige beviljats medlemskap.

Mom 2. Varje medlem erlägger före utgången av tredje kvartalet den medlemsavgift 

som ordinarie fullmäktigemöte har beslutat.

Mom 3. Varje medlem, som har erlagt stipulerad medlemsavgift, har rätt till de förmåner 

som Tupplurarna i enlighet med sina stadgar ger.

Mom 4. Till hedersledamot kan fullmäktige på förslag av styrelsen kalla person, som har 

inlagt stor förtjänst om Tupplurarna eller dess syften. Hedersledamot är befriad 

från medlemsavgift.

4. Utträde

Medlem som önskar utträde ur Tupplurarna skall inlämna anmälan härom till 

styrelsen.

5. Uteslutning

Mom 1. Medlem, som utan giltig orsak har underlåtit att inom föreskriven tid erlägga 

fastställd medlemsavgift, utesluts ur Tupplurarna.

Mom 2. Medlem, som uppenbarligen kränker Tupplurarnas anseende, motverkar dess 

syften eller grovt bryter mot dess stadgar, kan på förslag av styrelsen uteslutas 

av fullmäktige ur Tupplurarna.
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6. Fullmäktige

Mom 1. Tupplurarnas högsta beslutande organ är fullmäktige, samlad till möte med 

styrelsen.

Mom 2. Fullmäktige sammanträder till ordinarie möte en gång varje år före den första 

mars. Extra möte sammankallas när styrelsen så finner nödvändigt eller när 

minst tio av medlemmarna därom gör hemställan.

Mom 3. Mötet hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Mom 4. Fullmäktige utgörs av samtliga medlemmar.

Mom 5. Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande frågor förekomma: 

a) Val av ordförande att leda mötesförhandlingarna.

b) Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera 

mötesprotokollet.

c) Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse.

d) Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

e) Val av:

(i) Tupplurarnas ordförande, vice ordförande samt övriga i styrelsen i 

enlighet med §9 moment 2.

(ii) En revisor och en revisorsuppleant för granskning av Tupplurarnas 

räkenskaper.

(iii)En valberedning bestående av tre (3) medlemmar för utarbetande av 

förslag till kommande styrelse inför följande ordinarie fullmäktige.

f) Beslut om medlemsavgiftens storlek.

g) Beslut om arvode till styrelsens ledamöter.

h) Behandling av övriga i behörig ordning väckta frågor.

7. Motioner

Rätt att lämna motion till fullmäktigemöte tillkommer envar medlem. Enskild 

medlem inlämnar motion senast två veckor före fullmäktigemöte till styrelsen 

som med yttrande vidarebefordrar denna till fullmäktigemötet.
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8. Omröstning

Mom 1. Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning påkallas, varvid sådan ska 

hållas. Vid lika röstetal skiljer vid val lotten, annars ordförandes röst.

Mom 2. Vid fullmäktigemöte har varje fullmäktigeledamot en röst var.

Mom 3. Icke någon medlem av styrelsen äger rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för 

styrelsen eller vid val av de i §6 moment 5 e(ii) omnämnda revisorerna.

9. Styrelsen

Mom 1. Styrelsen är Tupplurarnas verkställande och mellan fullmäktigemötena jämväl 

dess högsta beslutande organ.

Mom 2. Styrelsen, inklusive ordförande och vice ordförande, består av sju ledamöter.

Mom 3. Styrelsen skall inom sig välja kassör och sekreterare.

Mom 4. Styrelsen skall sammanträda minst sex gånger årligen.

Mom 5. Styrelsen är beslutsför då dess ledamöter har blivit skriftligt kallade minst en 

vecka innan mötet och minst fyra av dem är närvarande.

Mom 6. Medlem äger rättighet att närvara med yttrande och förslagsrätt vid 

styrelsemötena.

10. Styrelsen åligger att

a) Ha sin uppmärksamhet riktad på alla frågor som kan vara av intresse för 

Tupplurarnas medlemmar.

b) I förekommande fall utse ledamöter av utskott, kommittéer och 

representanter för Tupplurarna.

c) Senast fyra veckor före ordinarie fullmäktige utfärda kallelse därtill.

d) Förbereda alla ärenden som ska behandlas av fullmäktigeledamöterna och 

en vecka före mötet ha delgivit medlemmarna dess ärenden.

e) Gemensamt ansvara för Tupplurarnas ekonomi och avge redogörelse till 

fullmäktigeledamöterna.

f) Uppehålla förbindelser med organisationer som kan vara av intresse för 

medlemmarna.

g) Att kalla till extra fullmäktige senast två veckor efter begäran därom, enligt 

§6 moment 2.. Kallelse skall utfärdas senast tre veckor innan mötet. 

Kallelse kan utfärdas av ordförande utan föregående styrelsebeslut.

11. Firmatecknare

Styrelsen utser de personer som äga rätt att teckna Tupplurarnas firma.
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12. Räkenskap och revision

Mom 1. Räkenskaperna avslutas per den 31 december och ska senast den första februari 

överlämnas till av fullmäktige vald revisor.

Mom 2. Revisorn ha att med återställande av räkenskapen till styrelsen inlämna 

revisionsberättelse före den 15 februari.

13. Tolkning och tillämpningar av stadgarna

Om frågor uppkommer angående tolkning och tillämpning av Tupplurarnas stadgar 

eller om spörsmål väcks rörande något som inte uttryckligen är reglerat i 

stadgar, ska styrelsen fatta avgörandet.

14. Stadgeändring

Mom 1. Beslut om stadgeändring utom i §15 kan fattas på ordinarie eller på för 

företagande av stadgeändring särskilt utlyst fullmäktigemöte. Beslutet skall i 

båda fallen biträdas av minst fyra femtedelar av samtliga närvarande ledamöter.

Mom 2. Stadgeändring utom gällande §15 kan också företagas på två på varandra 

följande fullmäktigemöten, varav ett skall vara ordinarie. Minst två månader 

skall skilja mötena åt och beslutet skall å sista mötet biträdas av minst tre 

femtedelar av samtliga närvarande ledamöter.

Mom 3. Beslut om ändring av §15 skall fattas av två på varandra följande 

fullmäktigemöten, varav ett skall vara ordinarie. Minst två månader skall skilja 

mötena åt och beslutet skall på sista mötet biträdas av minst fyra femtedelar av 

samtliga närvarande ledamöter.

15. Upplösande av föreningen

Mom 1. Beslut om upplösandet av Tupplurarna skall fattas i samma ordning som §14 

moment 3 föreskriver beträffande ändring av denna paragraf.

Mom 2. Beslutas om upplösning av Tupplurarna skall på sista fullmäktigemötet beslutas 

om fördelning av befintliga tillgångar, med undantag för noter som arkiveras till 

förmån för kommande orkestrar vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Mom 3. För de tillgångar som skall avyttras skall i första hand intresserade inom 

Tupplurarna och i andra hand orkestrar vid Teknisk-naturvetenskapliga 

fakulteten ha företräde. Behållningen från dessa försäljningar fördelas på 

Tupplurarnas medlemmar enligt beslut av sista fullmäktige.


