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§1 Ändamål 
Föreningen KTH X är en ideell förening vars mål är 
att i olika avseenden stödja medlemmarnas 
yrkesmässiga och sociala kontakter och 
utveckling.  Föreningens verksamhet är inriktad på 
att vara karriärstödjande, yrkesstödjande samt 
kontaktskapande.  Föreningens mål är även att i 
olika avseenden stödja KTHs verksamhet, samt 
verka för vidgade kontakter mellan KTH, 
näringslivet och det omgivande samhället samt 
hos ungdomen främja intresset för teknik och 
tekniska yrken och för studier vid KTH, vilket 
innebär att föreningen KTH X skall verka inom den 
s.k. tredje uppgiften, den uppgift som ålagts 
universitet och högskolor. 

§2 Medlemskap 
Som medlem i föreningen kan antas personer 

1. som avlagt examen vid KTH t.ex. 
civilingenjörs-, bergsingenjörs-, lantmätar-
arkitekt-, högskoleingenjörs-, tekn mag-, tekn 
lic- eller tekn doktorsexamen; 

2. som är eller har varit anställd som lärare vid 
KTH; 

3. som utan att uppfylla ovanstående villkor likväl 
av särskilda skäl bedöms kunna vara en 
tillgång i föreningens verksamhet. 

Som företagsmedlem i föreningen kan företag eller 
annan organisation antas som aktivt vill stödja och 
verka för föreningens syfte. 

Till hedersledamot i föreningen kan kallas person 
som gjort betydande insatser inom föreningens 
verksamhetsområde. 

§3 Erhållande av medlemskap 
Medlemskap enligt §2 1:a och 2:a momentet 
erhålles efter anmälan. 

Medlemskap enligt §2 3:e momentet erhålls efter 
ansökan ställd till föreningens styrelse som kan 
bifalla eller avslå ansökan. 

Hedersmedlemskap erhålls genom beslut av 
årsmöte efter enhälligt förslag från styrelsen.  Vid 
årsmötet skall minst två tredjedelar av rösterna 
stödja styrelsens förslag till att den föreslagna 
kandidaten skall kallas. 

§4 Utträde 
Medlem som ej inom angiven tid erlagt eller vid 
anfordran erlägger fastställda avgifter är tills dessa 
blivit betalda, förlustig sina rättigheter som medlem 
i föreningen. 

Medlem, som önskar utträda ur föreningen skall 
anmäla detta till föreningens kansli. 

Medlem, som ej begärt utträde och som under två 
år inte erlagt de fastställda avgifterna, anses inte 
längre vara medlem i föreningen.  Önskar sådan 
medlem återinträde som medlem i föreningen inom 
fem år skall de obetalda avgifterna för de 
mellanliggande åren betalas. 

§5 Medlemsavgifter 
Avgiften för medlemmar erläggs antingen årligen 
eller en gång för alla. 

Nyexaminerad civilingenjör, arkitekt och 
högskoleingenjör erlägger avgift först året efter det 
att examen avlagts. 

Hedersmedlem är befriad från avgift. 

§6 Ekonomi 
Föreningens löpande ekonomi (jämte fonder) 
handhas av styrelsen.  Av styrelsen utarbetad 
budget för innevarande år och preliminär för 
nästföljande år skall underställas årsmötet för 
fastställande resp. godkännande.  Föreningens 
verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari-31 
december. 

§7 Årsmöte 
Ordinarie årsmöte skall hållas företrädesvis i mars 
månad.  Därvid skall följande 
föreningsangelägenheter behandlas: 

1. Styrelsens berättelse för föregående år; 

2. Revisorernas berättelse för föregående år; 

3. Styrelsens ansvarsfrihet; 

4. Fastställande av budget och medlemsavgifter 
för innevarande år, och godkännande av 
preliminär budget samt medlemsavgifter för 
nästföljande 

5. Val av föreningens ordförande och övriga 
styrelseledamöter samt av revisorer för tiden 
intill nästföljande årsmöte enligt §§9 och 10; 

6. Tillsättande av valberedning enligt § 12; 

7. Annan fråga som styrelsen eljest beslutar 
förelägga årsmötet eller vars upptagande 
senast 30 dagar i förväg påyrkas av enskild 
medlem. 

Kallelse till årsmötet med föredragningslista och 
förslag till beslut eller rekommendation skall delges 
medlemmarna minst 20 dagar före årsmötet. 



 
Extra föreningsmöte må av styrelsen 
sammankallas då detta erfordras för beslut om 
stadgeändring eller i annan angelägenhet av stor 
vikt. 

§8 Beslut på årsmöte eller extra 
föreningsmöte 

Mötet beslutar med enkel majoritet i samtliga 
frågor utom vid kallelse av hedersmedlem, vid 
ändring av stadgar samt vid föreningens 
upplösning då §§3, 13 resp. 14 gäller. 

Endast ärende, som är upptaget på 
föredragningslistan, får göras till föremål för beslut 
på årsmötet.  Inträffar vid val att två eller flera 
personer erhåller lika röstetal, skiljs mellan dem 
genom lottning.  Ifråga om andra beslut gäller vid 
lika röstetal den mening, som biträds av 
ordföranden. 

Varje medlem har rätt att avge sin röst genom 
fullmakt utställd på annan, vid årsmötet 
närvarande, medlem.  Den som önskar begagna 
sig av denna möjlighet skall skriftligen underrätta 
styrelsen härom samt om på vem fullmakten 
utställts.  För att röstning genom fullmakt skall 
räknas giltig skall sådan anmälan vara föreningen 
tillhanda före årsmötets öppnande.  Ingen må dock 
genom sådan fullmakt utöva rösträtt för mer än 
fem medlemmar. 

§9 Styrelse 
Föreningens styrelse, som har sitt säte i 
Stockholm, består av lägst sju och högst tolv 
ledamöter. 

Val av styrelsens ledamöter, inklusive ordförande, 
sker för två år i sänder.  Styrelsen delas i två 
grupper, den ena gruppen väljs udda år den andra 
jämna år.  Grupperna skall ha så lika antal 
medlemmar som möjligt beroende på om det totala 
antalet styrelsemedlemmar är udda eller jämnt.  
Vid val av styrelse skall hänsyn tas till lämplig 
representation för bl a arbetsområden, 
arbetsgivare och åldersgrupper inom föreningen.  
Till styrelsemöten bör en representant för vardera 
KTH och THS inbjudas.  Dessa representanter 
inbjuds i samråd med KTH:s rektor respektive 
studentkårens THS:s ordförande. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, 
sekreterare, skattmästare och klubbmästare. 

§10 Revisorer 
För granskning av styrelsens förvaltning utser 
årsmötet två revisorer jämte ersättare.  Senast 
under februari månad skall berättelse avges 
angående den verkställda revisionen för senast 
förflutna räkenskapsår. 

§11 Styrelsens åligganden och 
beslut 

Det åligger styrelsen att handha föreningens 
angelägenheter, att verkställa årsmötets beslut 
samt att, i den mån ej annat föreskrivits, förvalta 
föreningens tillgångar och senast under januari 
månad avge berättelse över verksamheten under 
föregående verksamhetsår.  Styrelsens beslut 
fattas med enkel röstövervikt och genom öppen 
omröstning, där icke annat föreskrives i dessa 
stadgar (§§3 och 4) eller sluten votering begäres.  
Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av 
ordföranden vid sammanträdet.  Styrelsens beslut 
skall för att äga giltighet biträdas av minst fem 
ledamöter. 

§12 Valberedning 
Varje årsmöte skall tillsätta en valberedning 
bestående av fem medlemmar, av vilka en är 
sammankallande, som till nästa årsmöte skall 
föreslå styrelsemedlemmar som skall om- eller 
nyväljas, samt revisorer. 

Valberedningen skall senast 30 dagar före det 
årsmöte, då valet skall äga rum, meddela styrelsen 
sitt förslag, vilket skall tillkännages i årsmötets 
föredragningslista. 

Medlemmar av valberedningen för nästkommande 
verksamhetsår skall föreslås till årsmötet av den 
sittande valberedningen. 

§13 Stadgeändring 
Förslag till ändring av dessa stadgar kan 
framläggas av styrelsen eller begäras hos 
styrelsen av enskild medlem.  Stadgeändring skall 
alltid beredas av styrelsen.  Förslaget jämte 
styrelsens yttrande föreläggs nästföljande årsmöte 
eller extra föreningsmöte. 

För ändring av stadgar erfordras, att beslut därom 
fattas vid två på varandra följande föreningsmöten 
med minst 45 dagars mellantid, varav det ena skall 
vara årsmöte och det andra må vara extra 
föreningsmöte, samt att vid det senare av dessa 
möten minst två tredjedelar av samtliga röster 
avges för förslaget. 

§ 14 Upplösning 
Beslut om upplösning av föreningen skall ske i 
samma ordning som gäller för stadgeändring. 

Vid beslut om upplösning skall föreningens 
tillgångar tillfalla förening, organisation eller 
myndighet, att förvaltas i den anda som stadgans 
§1 ger uttryck för. 

 

 


