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I. STUDENTKÅRENS NAMN
§ 1 Studentkårens namn är Veterinärmedicinska föreningen (VMF), nedan även kallad
”studentkåren”, ”kåren” eller ”VMF”.

II. STUDENTKÅRENS ÄNDAMÅL
§ 2 Veterinärmedicinska föreningen stiftades den 15 mars 1868, som Kungl.
Veterinärinstitutets studentkår. Veterinärmedicinska föreningen har till uppgift att
bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier i
djuromvårdnad och veterinärmedicin vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) samt
sammansluta de veterinärmedicine- och djuromvårdnadstuderande vid SLU för att främja
medlemmarnas studier och vad därmed äger samband, bland medlemmarna alstra och
vidmakthålla en god kamratanda samt tillvarata för medlemmarna gemensamma
intressen.

III. STUDENTKÅRENS SÄTE
§ 3 Studentkåren har sitt säte i Ultuna, Uppsala kommun.

IV. VERKSAMHETSOMRÅDE
§ 4 Studentkårens verksamhetsområde är utbildningar inom veterinärmedicin och
djuromvårdnad och utbildning på forskarnivå som hålls inom Fakulteten för
veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU.

V. STUDENTKÅRENS MEDLEMMAR
§ 5 Studentkårens medlemmar utgöres av hedersledamöter samt fullvärdiga medlemmar
och stödmedlemmar. Endast fullvärdiga medlemmar har rösträtt och är valbara.
Hädanefter i dessa stadgar innebär begreppet medlemmar endast fullvärdiga medlemmar
om inget annat anges.
§ 6 Till hedersledamot kan väljas person, som gjort sig synnerligen förtjänt inom VMF eller
fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH-fakulteten). Till
hedersledamot kan även väljas den som gjort sig synnerligen förtjänt inom
djuromvårdnad- och veterinärvetenskaperna, djurvården eller veterinärväsendet. Vid val
av hedersledamot fodras 2/3 majoritet vid ett föreningsmöte. Diskussion angående val av
hedersledamot får ej protokollföras. Valet sker vid ordinarie föreningsmöte.
§ 7 Varje veterinärmedicine- eller djuromvårdnad aktivt studerande vid SLU eller
studerande vid tidigare nämnda program som har studieuppehåll under maximalt två på
varandra följande år och varje student som bedriver forskarstudier vid VHfakulteten vid
SLU äger rätt att vara fullvärdig medlem i studentkåren.
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Medlem i studentkåren är den som avlagt medlemsavgiften som fastställs vid
årsmötet.
Forskarstuderande vid VH-fakulteten kan vara medlem i studentkåren och/eller fortsätta
sitt tidigare medlemskap i annan studentförening inom SLU.
§ 8 Medlem åligger:
att
ställa sig studentkårens stadgar och laga beslut till efterrättelse,
att
vid inskrivning i studentkåren erlägga stadgad inskrivningsavgift, varje
termin stadgad terminsavgift och övriga stadgade avgifter samt att
återbetala givna krediter,
att

till nyckelpigan återlämna erhållna kårhusnycklar,

att

till studentkåren inom en månad anmäla adressändring.

§ 9 Medlem, som fullgjort samtliga sina i dessa stadgar föreskrivna skyldigheter, äger rätt
att begagna sig av de förmåner som studentkåren erbjuder.
§ 10 Stödmedlemmar är såväl lärare vid VH-fakulteten, examinerade veterinärer och
djursjukskötare som personer intresserade av studentkårens verksamhet, vilka till
studentkåren fullgör stadgade skyldigheter.
§ 11 Inträde sker när medlemsavgift är betald. Medlem äger efter meddelande till
styrelsen rätt till omedelbart utträde ur studentkåren. Betald medlemsavgift återbetalas
inte.
§ 12 Medlem som bryter mot studentkårens stadgar eller värdegrund kan komma att
uteslutas ur studentkåren på beslut av styrelsen.

VI. INSPEKTOR
§ 13 Studentkåren skall verka under överseende av en inspektor. Inspektor skall vara en
ordinarie ledamot av fakulteten vid VH-fakulteten. Val av inspektor äger rum på ordinarie
föreningsmöte. Vid förfall för kortare tid inträder dekanus vid VH-fakulteten i inspektors
ställe. Diskussion i samband med val av inspektor får ej protokollföras. Inspektors
mandattid skall vara tre år och löper från 1 juli det år valet skett. Inspektor må omväljas.
§ 14 Inspektor skall vårda sig om allt, som kan bidraga till att främja föreningens ändamål.
Inspektor äger rätt att få del av alla inom studentkåren fattade beslut.
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VII. STUDENTKÅRENS STYRELSE, PRESIDIUM, UTSKOTT OCH
FUNKTIONÄRER
§ 15 Föreningsmötet är studentkårens högsta beslutande organ. Styrelsen verkställer av
föreningsmötet fattade beslut. Mellan föreningsmötena har styrelsen rätt att fatta de
beslut som krävs för studentkårens fortlöpande verksamhet. För att vara beslutsföra ska
minst hälften av styrelsens ledamöter delta i beslutet.
Styrelsen äger rätt att till sig adjungera för verksamheten behjälpliga personer. Utskotten
är beredande och verkställande organ. Styrelsen tillsätter representanter till de organ där
studentkåren skall vara representerad. Ordförande äger rätt att delta i allt utskottsarbete.
§ 16 Studentkårens styrelse utgöres av ordförande, vice ordförande, skattmästare,
sekreterare, kårutskottsordförande, SLUSS-representant, informationsansvarig, en
ledamot från veterinärprogrammet och en ledamot från djursjukskötarprogrammet.
Adjungerade till styrelsen är inspektor samt doktorandrådsordförande. Styrelsen bör
sammanträda regelbundet. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
§ 17 Studentkåren väljer styrelse, utskottsledamöter samt övriga funktionärer bland sina
medlemmar på studentkårens årsmöte. Valet tillkännagives för dekanus. Mandatperioden
omfattar ett kalenderår. Undantaget detta är en av studentledamöterna i SORK-nämnden,
vilken väljs in på årets andra föreningsmöte med mandatperioden ett år. Avgår
styrelseledamot före mandattidens utgång väljes ny ledamot av föreningsmötet.
Styrelseledamöter kan omväljas för flera mandatperioder.
Utan hinder av ovanstående kan till ledamot i Veterinärhusnämnden (VHN) och
SORKnämnden, person som inte är medlem i studentkåren väljas in. Mandattiden för
sådan ledamot i VHN skall omfatta fem kalenderår och för ledamot i SORK-nämnden tre
år. Dessa ledamöter bör inte väljas vid samma tidpunkt. Ledamot kan omväljas.
§ 18 Presidium för studentkårens styrelse utgöres av ordförande, vice ordförande och
skattmästare.
§ 19 Utskottsordförandemöten (UO-möten) ska hållas minst två gånger per termin och är
ett beredande organ för styrelsen. Mötet består av kårutskottsordföranden, styrelsens
sekreterare, samt alla utskottsordförandena, förutom utbildningsutskottet som
representeras av sina två vice ordföranden och ekonomiutskottet som representeras av
vice skattmästare. Presidiet kallas till samtliga möten. Sammankallande till mötet är
kårutskottsordföranden. Mötet äger rätt att till sig adjungera för verksamheten
behjälpliga personer.
§ 20 Valberedningen består av nio personer, en från varje årskurs på veterinär- respektive
djursjukskötarprogrammet. Årskurserna föreslår representanter och val förrättas vid
första ordinarie föreningsmöte på hösten. Föreningsmötet utser bland dessa
beredningsordförande, tillika sammankallande med utslagsröst.
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VIII. STUDENTKÅRENS ADMINISTRATION
§ 21 Studentkåren äger rätt att anta de stadgar, efter vilka dess gemensamma
angelägenheter skall handhas.
§ 22 Ordinarie föreningsmöte hålles två gånger på vårterminen och två gånger på
höstterminen, varav ett årsmöte i november eller december. Det åligger styrelsen att
utfärda kallelse till föreningsmöte senast sju dagar innan mötet. Då personval skall
företagas bör förslag anslås genom styrelsens försorg tidigast fjorton dagar före
föreningsmötet, dock senast sju dagar före föreningsmötet.
På samtliga ordinarie föreningsmöte skall följande punkter behandlas:
-

mötets öppnande,
val av fullmaktskontrollanter,
fullmakter,
mötets behöriga utlysande,
godkännande av dagordning,
val av justerare tillika rösträknare,
godkännande av föregående mötesprotokoll,
rapporter, övriga frågor, mötets avslutande.

På vårterminens första ordinarie föreningsmöte skall följande särskilda punkter
behandlas:
- verksamhetsberättelse för föregående år,
- ansvarsfrihet för föregående års styrelse,
- budget och verksamhetsplan,
- godkännande av Doktorandrådets valda styrelse.
På höstterminens första ordinarie föreningsmöte skall följande särskilda punkter
behandlas:
- inval av valberedning
På årsmötet skall följande särskilda punkter behandlas:
- val av ordförande för årsmötesförhandlingarna,
- personval,
- fastställande
av
medlemsavgiften
för
nästkommande
fastställande av beloppsgränsen för dubbel firmateckning.

år,

-

§ 23 Samtliga förenings- och styrelsemötesprotokoll ska finnas lättillgängliga för
medlemmarna i kårhuset och via hemsidan.
§ 24 Extra föreningsmöte, till vilket kallelse skall utgå minst två dagar i förväg,
sammankallas då styrelsen, inspektor eller 1/10 av studentkårens medlemmar begärt
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det. Då extra föreningsmöte begärts åligger det styrelsen att inom 14 dagar
sammankalla detta.
Om styrelsen är oförmögen att sammankalla till extra föreningsmöte äger inspektor eller
inspektors ställföreträdare rätt att sammankalla till extra föreningsmöte.
§ 25 På föreningsmöte skall protokoll från föregående möte föreläggas studentkåren och
godkännas. Personval och andra frågor av brådskande natur kan godkännas och justeras
av sittande möte.
§ 26 Beslutsmässighet för föreningsmötet uppnås genom de, vid föreningsmötets
öppnande, närvarande, genom fullmakter representerade röstberättigade medlemmar
eller de som meddelat att de kommer att deltaga senare. Fullmakten inlämnas till
fullmaktskontrollanterna då dessa valts. Fullmaktskontrollanten har därefter att efter
givna normer godkänna eller ogiltigförklara fullmakter. Kårmedlem må ej inneha fler än
en fullmakt och denna skall vara ställd på viss kårmedlem, dock icke styrelseledamot,
avse visst föreningsmöte och vara bevittnad av två personer.
Vid beslut i personval, stadgeändringar eller ekonomiska frågor krävs minst 40
medlemmars närvaro.
§ 27 Röstberättigad är medlem av studentkåren. Inspektor, hedersledamot eller
stödmedlem äger rätt att bevista studentkårens möten och deltaga i dess förhandlingar.
Ansvarig medlem får ej deltaga i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, eller i val
av revisor, som har att granska hans eller hennes förvaltning. Vid beslut om avtal mellan
medlem och studentkåren får berörd medlem ej deltaga.
§ 28 Vid omröstning och val deltar de vid föreningsmötet närvarande eller genom
fullmakt representerade röstberättigade medlemmar. Varje röstberättigad äger en röst.
Omröstning sker öppet, såvida ej annat yrkas. Det räcker med att en röstberättigad begär
sluten omröstning för att detta ska ske. Det alternativ antas som erhållit minst hälften av
de avgivna rösterna om annat ej stadgas. Vid lika röstetal gäller den mening, som
ordförande biträder. Har röster tillfallit fler än två alternativ, utan att någon har nått
majoritet skall ny omröstning ske mellan de två, som erhållit de högsta röstetalen. Vid lika
röstetal vid personval skiljer lotten.
§ 29 Ett beslut får tas upp till omprövning endast om det begärs av antingen minst 1/10
av studentkårens medlemmar eller minst 100 medlemmar och begäran sker inom tre
veckor från den dag beslutet gavs till känna.
§ 30 Studentkårens styrelseledamöter och övriga funktionärer skall vid fullgörandet av
sina uppdrag i studentkåren förutom här givna stadgar även följa de instruktioner som
studentkåren giver.
§ 31 Styrelsen och övriga funktionärer är ansvariga för sin verksamhet till dess
studentkåren beviljat dem ansvarsfrihet i laga ordning. Ansvarsfrihet för styrelsen och
övriga funktionärer beviljas av föreningen på vårterminens första ordinarie
föreningsmöte. För av styrelsen vidtagen åtgärd är de ledamöter som utan anteckning om
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reservation deltagit, ansvariga. I styrelsens protokoll skall de närvarandes namn
alltid antecknas.
§ 32 Styrelsens ledamöter och övriga funktionärer åtnjuter för sitt arbete den ersättning
som studentkåren på förhand bestämt.
§ 33 Studentkårens lokaler är i regel tillgängliga för medlemmar och personer i deras
sällskap. Önskar medlem eller utomstående enskilt disponera lokalerna skall den till
evenemangsvärdarna inkomma med ansökan. Vid åverkan på studentkårens lokaler eller
dess inventarier är förhyraren ersättningsskyldig.

IX. STUDENTKÅRENS EKONOMI
§ 34 Studentkårens firma tecknas av ordföranden och skattmästaren var för sig.
Studentkårens egendom bokföres fortlöpande enligt bokföringslagen. Studentkårens
räkenskaper avslutas per kalenderår. Termins- och årsavgifter jämte inträdesavgifter
tillförs Ekonomiutskottets konto.
§ 35 Vid uttag av större belopp skall dubbel firmateckning gälla. Beloppsgränsen skall
fastställas av årsmötet.
§ 36 I inskrivningsavgift erlägges summa som beslutas av studentkårens årsmöte. Medlem
betalar terminsavgift som beslutas av studentkårens årsmöte. Stödmedlem betalar
årsavgift som beslutats av årsmötet. Inspektor och hedersledamöter är befriade från alla
årsavgifter.
§ 37 Årsmötet fastställer hur studentkårens resultat disponeras.
§ 38 Ekonomiutskottet handhar Veterinärhögskolans Idrottsförenings (VIF:s) bokföring
samt förvaltar dess ekonomiska tillgångar. Detta hanteras helt separerat från VMF:s
ekonomi.

X. REVISION
§ 39 På årsmötet ska två revisorer utses för studentkåren. En revisor ska vara ekonomiskt
kunnig. Styrelseledamöter samt funktionärer med ekonomiskt ansvar får icke väljas.
Studentkårens revisorer har, att efter verkställd slutgranskning, avgiva
revisionsberättelse som skall omfatta verksamheten och ekonomin. Revisionsberättelsen
skall minst en vecka före vårens andra ordinarie föreningsmöte delgivas studentkårens
styrelse och inspektor samt i avskrift vara tillgängliga för studentkårens medlemmar.

XI. STADGEÄNDRING
§ 40 Ändring av studentkårens stadgar kan ske på förslag av styrelsen eller enskild
medlem. Förslag skall för att bli gällande antas av 2/3 av de närvarande medlemmarna
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vid två på varandra följande föreningsmöten varav det första skall vara ett
ordinarie föreningsmöte. Mellan de två mötena skall det vara 20 minst dagar.
§ 41 Stadgebilagor ändras enligt § 40, undantaget stadgebilaga 2, instruktioner, och
stadgebilaga 5, styrande dokument, se § 42.

XII. ÄNDRING AV INSTRUKTIONER OCH STYRANDE DOKUMENT
§ 42 Ändring av instruktioner och styrande dokument för studentkårens
styrelsemedlemmar och övriga funktionärer kan ske på förslag av styrelse eller enskilda
medlemmar. Instruktioner och styrande dokument beslutas vid ett ordinarie
föreningsmöte.

XIII. DOKTORANDRÅDET
§ 43 Doktorandrådet vid VH-fakulteten utgör ett rådgivande organ inom VMF och har till
uppgift att tillvarata gemensamma intressen för de vid VH-fakulteten registrerade
studenterna i forskarutbildning genom representation i de nämnder och organ vid
VHfakulteten där deras närvaro efterfrågas samt i VMF:s styrelse.
Varje doktorand vid VH-fakulteten kan vara medlem i VMF och/eller fortsätta sitt tidigare
medlemskap inom någon av SLU:s andra studentkårer och därigenom vara medlem i
doktorandrådet.
Doktorandrådets medlemmar skall i november eller december månad kallas till årsmöte.
Årsmötet, som har att ta ställning till mötets behöriga utlysande, besluta om ansvarsfrihet
för avgående styrelse samt förrätta val av fyra ledamöter samt en suppleant, vilka skall
utgöra doktorandrådets styrelse för kommande kalenderår. Vid val av styrelse bör vikt
läggas vid att de olika kategorierna av forskarstuderande får representation.

XIV. SLU:S SAMLADE STUDENTKÅRER – SLUSS
§44 VMF ska alltid vara medlem i SLUSS under förutsättning att SLUSS har en, enligt sina
stadgar, fungerande verksamhet.

XV. UPPLÖSANDE AV STUDENTKÅREN
§ 45 För upplösande av studentkåren fordras 2/3 majoritet på två ordinarie
föreningsmöten med ett års mellanrum.
Studentkårens tillgångar skall vid upplösandet för fri disposition tillfalla Sveriges
Veterinärförbund.
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