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Kapitel I

Namn och syfte

1 Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är TäfLAN rf. Föreningens hemort är Esbo och officiella spr̊ak svens-
ka.

2 Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att värna om LAN-kulturen vid Aalto-universitetet i allmänhet, och
inom Teknologföreningen i synnerhet. Föreningens primära fokus ligger p̊a datorspel och
e-sport. Verksamheten riktar sig främst till studerande. Föreningen fullföljer sitt syfte
genom att arrangera möten, evenemang och övriga fritidsaktiviteter.

För att stödja sin verksamhet kan föreningen uppbära medlems- och deltagaravgifter, ta
emot understöd, donationer och testamenten samt äga fast och lös egendom. Föreningen
kan även ordna lotterier och penninginsamlingar efter att ha erh̊allit behövligt tillst̊and.
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Kapitel II

Medlemmar

3 Medlemmar

Var och en som antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen. Med-
lemmar delas in i ordinarie medlemmar, grundande medlemmar, yngre medlemmar och
extra medlemmar. Medlemmar godkänns av föreningens styrelse p̊a ansökan. Föreningen
för en förteckning över sina medlemmar.

4 Yngre medlemmar

Yngre medlemmar kallas n00bs tills de har deltagit i ett av föreningen ordnat evenemang,
varefter de kan godkännas av styrelsen som ordinarie eller extra medlemmar. Yngre
medlemmar innehar inte rösträtt.

5 Ordinarie medlemmar

Ordinarie medlemmar skall vara medlemmar i Teknologföreningen, och skall ha del-
tagit i ett av TäfLAN rf ordnat evenemang. Ordinarie medlemmar har rösträtt vid
föreningsmöten.

6 Extra medlemmar

Medlemmar som har deltagit i ett av föreningen ordnat evenemang och inte är med-
lemmar i Teknologföreningen är extra medlemmar. Dessa kallas NPC och innehar inte
rösträtt vid föreningsmöten.

7 Anslutnings- och medlemsavgift

Vid behov kan valmötet fastställa en anslutnings- eller medlemsavgift som tas ut fr̊an
medlemmarna. Avgifternas storlek fastställs p̊a valmöte.
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Kapitel III

Styrelse

8 Sammansättning

Styrelsen kallas DHCP och best̊ar av en ordförande och tv̊a till sex (2-6) andra ordinarie
ledamöter. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande, en sekreterare, en kassör och
andra nödvändiga funktionärer. Styrelsens mandattid är ett kalender̊ar.

9 Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder p̊a kallelse av ordföranden eller d̊a denna är förhindrad p̊a kal-
lelse av vice ordföranden d̊a de anser att det behövs eller d̊a minst hälften av styrelse-
medlemmarna s̊a kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar,
ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. D̊a styrelsen s̊a beslutar,
är deltagande i styrelsemöten ocks̊a möjligt genom datakommunikation eller med n̊agot
annat tekniskt hjälpmedel före eller under möte. Omröstningarna avgörs med absolut
majoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid
lotten.

10 Styrelsens uppgift

Styrelsen har i uppgift att driva föreningens verksamhet, sammankalla föreningsmöten,
h̊alla föreningens medlemmar underrättade om evenemang och h̊alla Teknologföreningen
underrättad om föreningens verksamhet.
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Kapitel IV

LAN-r̊adet

11 Sammansättning

LAN-r̊adet best̊ar av fyra (4) ordinarie medlemmar, som bör ha god insikt i föreningens
verksamhet samt aktivt engagerat sig för föreningen. De väljs av ett föreningsmöte med
en mandatperiod p̊a tv̊a (2) år, s̊a att hälften årligen är i tur att avg̊a. Ifall en medlem
av LAN-r̊adet avg̊ar eller blir avsatt under sin mandattid, kan en ny medlem väljas för
resterande period.

12 LAN-r̊adets uppgift

LAN-r̊adet bist̊ar styrelsen med kunskap och r̊ad. Före ett föreningsmöte som behandlar
fr̊agor som avsevärt kunde förändra föreningens syfte besvarar LAN-r̊adet förfr̊agan om
åsikt.
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Kapitel V

Föreningsmöten

13 Föreningsmöten

Föreningsmötet är det högsta beslutsfattande organet inom föreningen. Föreningen h̊aller
tv̊a ordinarie möten om året, ett årsmöte och ett valmöte.

Extra möten h̊alls d̊a föreningens möte s̊a beslutar, eller d̊a styrelsen anser att det finns
skäl därtill, eller d̊a minst 1/10 av föreningens röstberättigade medlemmar eller d̊a åtta
(8) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett
särskilt angivet ärende. Mötet ska h̊allas inom trettio (30) dagar fr̊an den tidpunkt d̊a
kravet p̊a mötet framställts hos styrelsen.

Föreningsmötet är beslutfört d̊a det är stadgeenligt sammankallat och minst åtta (8)
ordinarie medlemmar är p̊a plats.

14 Årsmötet

Föreningens årsmöte h̊alls årligen p̊a en av styrelsen fastställd dag i januari-maj. Årsmötet
behandlar följande ärenden:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande, sekreterare, tv̊a protokolljusterare och tv̊a rösträknare

3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras

4. Föredragningslistan för mötet godkänns

5. Bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas utl̊atande presenteras

6. Beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för sty-
relsen och andra ansvarsskyldiga

7. Övriga i möteskallelsen angivna ärenden
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8. Mötet avslutas

15 Valmötet

Föreningens valmöte h̊alls årligen p̊a en av styrelsen fastställd dag i oktober-december.
Valmötet behandlar följande ärenden:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande, sekreterare, tv̊a protokolljusterare och tv̊a rösträknare

3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras

4. Föredragningslistan för mötet godkänns

5. Verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för
följande kalender̊ar fastställs

6. Val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen

7. Val av en ordinarie verksamhetsgranskare och dennas suppleant

8. Val av kompletterande medlemmar i LAN-r̊adet

9. Övriga i möteskallelsen angivna ärenden

10. Mötet avslutas

16 Sammankallande av möte

Ett föreningsmöte sammankallas av styrelsen genom att man senast sju (7) dagar före
mötet skickar ut en allmän möteskallelse p̊a föreningens e-postlista. Möteskallelsen bör
dessutom inneh̊alla mötets föredragningslista.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid ett föreningsmöte skall
denna skriftligen meddela detta till styrelsen i s̊a god tid att ärendet kan tas med i
möteskallelsen.

17 Rösträtt och beslutsförfarande

Endast ordinarie medlemmar har rösträtt vid föreningsmöten. Vid föreningens möten
har varje röstberättigad medlem en röst. Som mötets beslut gäller, om inte n̊agot annat
bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna
rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid
lotten.
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Kapitel VI

Speciella stadganden

18 Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller övriga ledamöter, var för sig.

19 Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning

Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalender̊ar. Bokslutet jämte nödvändiga hand-
lingar och styrelsens verksamhetsberättelse ska överlämnas till verksamhetsgranskaren
senast tre (3) veckor före årsmötet. Verksamhetsgranskaren ska ge sitt utl̊atande skriftli-
gen till styrelsen senast en vecka före årsmötet. Mandatperioden för den ordinarie verk-
samhetsgranskaren och dennas suppleant är ett kalender̊ar.

20 Ändring av stadgar och upplösning av föreningen

För ett beslut om ändring av stadgar och om upplösning av föreningen erfordras minst tre
fjärdedels (3/4) majoritet p̊a tv̊a (2) p̊a varandra följande föreningsmöten, som h̊alls med
minst trettio (30) dagars mellanrum. Stadgeändringen eller upplösningen av föreningen
skall anges i möteskallelsen.

Vid ändring av stadgar bör LAN-r̊adet höras.

D̊a föreningen upplöses tillfaller dess tillg̊angar Teknologföreningen, den I universitets-
lagen (558/2009) avsedda svenskspr̊akiga nationen vid Aalto-universitetet.

21 Ikraftträdande

Dessa stadgar träder i kraft när den antecknas i registret.
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