SVENSKA

TEKNOLOGFÖRENINGEN

Svenska Teknologföreningen bildades 1861 under namnet »U.V.S.» snart ändrat till
föreningen T.I. och sedermera till Teknologföreningen i Stockholm. 1887 antogs namnet
Svenska Teknologföreningen, 1888 inkorporerades Byggnadssamfundet och 1890 Ingenjörsföreningen. 1942 anslöts Tekniska Fysikers Förening.
STADGAR

SVENSKA

FÖR

TEKNOLOGFÖRENINGEN
antagna den
27 oktober 1954
§ 1
Andamål

Svenska Teknologföreningen, S T F , har till uppgift att utgöra ett samband mellan dem,
som äro studerande vid eller ha utexaminerats från svensk teknisk högskola och att
åvägabringa en sammanslutning av dem som på ett framstående sätt vetenskapligt,
konstnärligt eller praktiskt verka till den svenska ingenjörs- och byggnadskonstens eller
den svenska industrins gagn.
Sålunda skall STF:s arbete och strävanden inriktas på
att åstadkomma och stimulera utbyte av erfarenheter och kunskaper på det tekniska
området;
att vidga och fördjupa ingenjörens tekniska kunnande;
att hävda den högre tekniska bildningens auktoritet och att stärka yrkets ställning i
samhället;
^tt sprida kännedom om betydelsefulla tekniska insatser och upptäckter.
§ 2
Organisation
TF:s ledamöter äro organiserade i specialföreningar,
riksförbund
och
specialförbund.
Genom beslut av STF:s styrelse med 3/4 majoritet godkännas som sådana specialföreningar, riksförbund och specialförbund sammanslutningar av svenska högskoleutbildade ingenjörer och arkitekter och andra med motsvarande kvalifikationer.
Specialföreningar
finnas för olika tekniska fack- och yrkesriktningar. Specialförening
har till uppgift att inom sitt fack och sin yrkesriktning främja S T F : s ändamål enligt § 1.
Riksförbund
finnas för olika fack motsvarande en eller flera studieriktningar vid de
tekniska högskolorna. Riksförbund har till uppgift att tillvarataga sina medlemmars
ekonomiska intressen och att härvid stärka yrkets ställning i samhället.

Specialförbund
kallas sådan organisation som bildas om specialförening(-ar) och riksförbund samgå i gemensam organisation. Förslag om bildandet av specialförbund
kan väckas i STF:s styrelse endast av den eller de specialföreningar som önska
dylikt samgående. Beslut om framläggande av sådant förslag skall av specialförening
fattas på sätt som i specialföreningens stadgar föreskrives för beslut om dess upplösning. Då riksförbund samgår med specialförening i specialförbund överlämnas
alla förhandlingar om löne- och anställningsfrågor och åtgärder i samband därmed
till särskild utanför specialförbundet stående förhandlingsorganisation. De av specialförbundets medlemmar som så önska få efter frivillig anslutning till dylik förhandlingsorganisation genom densamma sina löne- och anställningsfrågor handlagda.

2) den som är ledamot av överstyrelsen för de tekniska högskolorna, ledamot av
lokalstyrelse för eller lärare vid svensk teknisk högskola,
3) den som utan att uppfylla ovanstående villkor är en kunnig och erfaren idkare av
teknisk vetenskap eller teknisk verksamhet.
Hedersledamöter:
T i l l hedersledamot kan S T F efter enhälligt förslag från styrelsen vid årsmöte utse
person, som finnes vara förtjänt härav. För att förslaget skall anses antaget fordras
att minst 3/4 av de närvarande ledamöterna rösta för detsamma.
Protokollsanteckning

Protokollsanteckning
V i d godkännande av specialförening, riksförbund eller specialförbund skall STF:s
styrelse även godkänna sådan organisations stadgar. Styrelsen skall därvid tillse att
i stadgarna finnas intagna bestämmelser om att stadgeändringar, i den mån förhållandet
till S T F berörs, skola underställas STF:s styrelse för godkännande innan ändringarn/
få träda i kraft.
'

Medlem i specialförening eller specialförbund äger rätt deltaga även i de sammanträden som hållas inom andra specialföreningar och specialförbund n ä r tekniskt-vetenskapliga frågor där avhandlas.
(

Specialföreningar, riksförbund och specialförbund skola rekommenderas att tillämpa
amma regler för kompetens till medlemskap som hittills tillämpats inom STF:s motsvarande avdelningar.

S T F är en sammanslutning icke av specialföreningar, riksförbund och specialförbund
utan av dessa organisationers medlemmar för tillvaratagande av dessas ideella intressen.
M e d hänvisning härtill understrykes betydelsen av att riksförbund icke åberopar sina
medlemmars ledamotskap i S T F då riksförbund förhandlar i löne- och anställningsfrågor eller vidtager åtgärder i samband därmed.

§ 4
Utträde och uteslutning
Tillhör junior eller ordinarie ledamot ej längre organisation genom vilken han vunnit anslutning till S T F upphör samtidigt hans ledamotskap i S T F .

För specialförening där i arbetsordning föreskrift om dess upplösning saknas, skall
för framläggande av förslag om samgående i specialförbund, gälla
att beslut därom fattas vid två sammanträden med minst 14 dagars mellantid,
att vid vartdera sammanträdet minst 3/4 av de närvarande rösta för förslaget och
att beslutet jämväl anger, hur specialföreningens tillgångar skola disponeras.

§ 5
Rösträtt, val och omröstning
Samtliga ledamöter utom juniorledamöter äga rösträtt i S T F och ha vid val och omröstningar inom S T F var sin röst.

§ 3
Ledamotskap

De röstberättigade ledamöterna utöva vid val av STF:s styrelse och stämmodelegerade
sin rösträtt inom den specialförening, det riksförbund eller det specialförbund ledamoten
tillhör. Medlemmarna i varje specialförening resp. riksförbund utgöra därvid en valenhet.
Medlemmarna i ett specialförbund utgöra lika många valenheter som de i specialförbundet sammanslagna organisationerna dock, högst tre valenheter.

STF:s ledamöter äro juniorledamöter, ordinarie ledamöter och hedersledamöter.
Samtliga medlemmar i specialföreningar, riksförbund eller specialförbund enligt § 2
äro ledamöter i S T F .
Medlemskap i dessa organisationer får endast beviljas dem vilka innehava följande
kvalifikationer.
t

É

Om ledamot är medlem i flera organisationer delas hans röst i lika delar mellan de
ilenheter organisationerna omfatta.
Protokollsanteckning

Juniorledamöter:
Studerande vid svensk teknisk högskola, som efter uppflyttning till tredje årskursen
bedrivit ett års studier i denna årskurs, kan på tillstyrkan av resp. studentkår anslutas
som junior till S T F . Ledamot av kårstyrelse äger oberoende av dessa kvalifikations
bestämmelser anslutas som junior. Juniorskapet i S T F varar, tills prestanda för avgångf
betyg vid svensk teknisk högskola fullgjorts, eller avgång från högskolan dessförinnan
skett. Den, som fullgjort prestanda för avgångsbetyg, må dock kvarstå till kalenderårets slut. Juniorskapet kan i allmänhet dock ej utsträckas att vara mer än fyra år.
Ordinarie

ledamöter:

Som ordinarie ledamot kan anslutas
1) den vilken såsom ordinarie studerande fullgjort prestanda för avgångsbetyg vid
svensk teknisk högskola,

Medlems rösträtt kan utövas genom fullmäktige eller ombud valda av medlemmarna i
den specialförening, det riksförbund eller specialförbund där medlemmen är organiserad.

((

1«
Förvaltning
STF:s angelägenheter handhavas av stämmor, styrelse och, om så befinnes erforderligt,
arbetsutskott.
STF:s egendom förvaltas av styrelsen, som har att årligen uppgöra förslag till STF:s
intäkts- och kostnadsstat samt låta över STF:s ekonomi föra fullständig räkenskap,
vilken för kalenderår sammanföres i bokslut för att tillsammans med berättelsen för
det gångna året samt styrelsens protokoll senast den 1. mars överlämnas till STF:s
revisorer.

§ 7

§ 10

Styrelse

Arbetsutskott

STF:s styrelse har sitt säte i Stockholm, och består av:
1) valda av stämmodelegerade vid stämma:
STF:s ordförande och två vice ordförande jämte ytterligare två ordinarie ledamöter
samt två suppleanter,
2) valda av ledamöterna:
en ledamot och en personlig suppleant för denne från varje valenhet.

Styrelsen må inom sig utse ett arbetsutskott på högst sju personer samt fastställa
dess arbetsordning och bestämma de ärenden, i vilka arbetsutskottet äger att utöva
styrelsens beslutanderätt. Arbetsutskottet är ansvarigt inför styrelsen.
§ 11

(

V a l av styrelsens ledamöter sker för perioden 1. september v a l å r e t - 3 1 . augusti påföljande år.
Ingen kan i en och samma funktion tillhöra styrelsen mer än tre år i följd.
Tjänsteman i STF, specialförening, riksförbund, specialförbund eller något dessas
organ får ej tillhöra styrelsen.
/
I styrelsens överläggningar men ej i dess beslut äga deltaga:

Föreningssammanträden
Allmänna

sammanträden:

Ordinarie allmänna föreningssammanträden skola ärligen hållas ett under höstterminen
och ett under vårterminen på dagar, som av styrelsen kungöras minst 14 dagar i förväg
i Teknisk Tidskrift och dessutom genom utsändning av kallelsekort till alla STF:s ledanöter i Sverige.

a) en representant för var och en av studentkårerna vid de svenska tekniska högskolorna jämte en personlig suppleant för envar av dessa,

Dessutom kan S T F på samma sätt kallas till extra allmänt sammanträde, om styrelsen
eller ordföranden så finner lämpligt eller om skriftligt förslag härom ingives av minst
25 ledamöter; kallelsetiden må härvid i brådskande fall kunna vara kortare än 14 dagar.

b) STF:s tjänstemän i den utsträckning styrelsen finner lämpligt.

Årsmöte:

Medlemmarna i specialföreningarna, riksförbunden och specialförbunden skola före
stämman välja ledamöter och suppleanter i STF:s styrelse för nästkommande period.
Studentkårerna utse sina representanter i styrelsen på samma sätt.

Årligen bör på tid och plats, som av styrelsen bestämmes, ett allmänt föreningssammanträde anordnas såsom minst två dagar pågående årsmöte, vars program skall förberedas av en av styrelsen utsedd särskild årsmötesbestyrelse.
§ 12
Stämmor

§ 8
Styrelsefunktionärer och verkst. direktör
STF:s ordförande och båda vice ordförande bekläda motsvarande poster inom styrelsen.
Styrelsen utser verkst. direktör för S T F . Denne får icke vara ledamot av styrelsen, i
vilkens överläggningar men icke beslut han äger deltaga med rätt att få sin särskilda
mening antecknad till protokollet.

(
§ 9
Styrelsens beslutmässighet

Sådana STF:s gemensamma angelägenheter, som röra val av ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter, ekonomi samt stadgar avhandlas på stämmor i vilka
alla föreningsledamöter äga deltaga. Ordinarie stämma hålles årligen under någon av
månaderna april—juni på tid som styrelsen låter kungöra minst 14 dagar förut genom
kallelse, som införes i Teknisk Tidskrift och dessutom genom utsändande av kallelsekort till alla S T F : s ledamöter i Sverige. N ä r förslag till ändring av STF:s stadgar
föreligger, skall kallelsen innehålla tillkännagivande därom.
Förslag rörande STF:s angelägenheter skola, för att kunna upptagas till prövning
-»vfattas skriftligen samt ingivas till styrelsen.
Beslut i ekonomiska frågor får ej fattas vid stämma, utan att styrelsen yttrat sig i
ärendet. G å r dylikt beslut styrelsen emot vid ärendets första behandling vid stämma
äger beslutet ej giltighet, innan det antingen sanktionerats av styrelsen eller blivit
bekräftat vid ny stämma.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre styrelseleda.
möter så påfordra.
1

Styrelsen må, där den så prövar nödigt, utlysa extra stämma, vid vilken dock får
behandlas endast sådana ärenden, som finnas angivna i kallelsen, vilken utfärdas på
itt är stadgat för ordinarie stämma.

V i d styrelsens sammanträden skola, för att fattade beslut skola äga giltighet, minst
halva antalet röstberättigade ledamöter vara närvarande.

§ 13

A l l a suppleanter ha rätt att närvara vid sammanträdena, om vilka de därför skola
underrättas. Rösträtt tillkommer suppleant:
a) om han valts enligt § 7: 1) när icke alla på stämma valda ordinarie ledamöter äro
närvarande, varvid suppleanterna inträda i de ordinaries ställe i den ordning, i
vilken de äro valda,
b) om han valts enligt § 7:2) när den ordinarie ledamoten är frånvarande.

Stämmodelegerade
Beslut vid stämma fattas av delegerade, som utses av ledamöterna.
Ledamöterna i varje valenhet utse två delegater. Från valenhet som omfattar flera än
tvåhundra röster utses ytterligare en delegat För varje påbörjat nytt tvåhundratal röster.
Delegaterna väljas för tvåårsperioder.

V a l av delegater skall förrättas före den ordinarie stämman, som hålles närmast före
början av mandatperioden 1. september—31. augusti.

§ 17
Fonder och dessas förvaltning

För varje delegat skall på enahanda sätt utses en personlig ersättare.
Byggnadsfondens kapital får användas endast för inköp eller förbättring av fastighet
för STF:s behov men icke till underhålls- eller driftskostnader eller något annat för
fonden främmande ändamål.
§ 14
Stämmoärenden

Reservfonden må icke vare sig i sin helhet eller delvis användas med mindre S T F
på förslag av styrelsen vid ordinarie stämma så särskilt beslutat.
För var och en av STF:s övriga fonder gälla särskilda bestämmelser.

V i d ordinarie stämma
(
föredrages styrelsens och verkst. direktörens samt revisorernas berättelser för det gångna
kalenderåret,
beslutas i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkst. direktören för samma tid,
fastställas avgifter för nästa kalenderår,
förrättas följande v a l :
för tiden 1. september valåret—31. augusti påföljande å r :
(
ordförande och två vice ordförande i S T F ;
två ledamöter i STF:s styrelse och två suppleanter för dessa.
(Härvid skall iakttagas att en vice ordförande, en ordinarie styrelseledamot och en
styrelsesuppleant skola vara bosatta utom Stockholm.)
för det löpande kalenderåret:
två revisorer och två suppleanter för dessa för granskning av styrelsens och verkst.
direktörens förvaltning under det löpande kalenderåret;
för tiden till dess nästa ordinarie stämma hållits:
fem ledamöter i en valkommitté bestående av sju ledamöter (de två återstående ledamöterna, den ene av dessa som är sammankallande, utses av STF:s ordförande).

§ IS
Ä n d r i n g av S T F : s stadgar
Förslag till ändring av STF:s stadgar inlämnas skriftligen till styrelsen, som har att
larast möjligt delgiva S T F det jämte eget utlåtande. Såvida styrelsen ej finner särskilt
snabb behandling erforderlig får förslag upptagas till behandling på stämma tidigast
45 dagar efter det att det delgivits ledamöterna.
Ändringsförslag skall behandlas vid två på varandra följande stämmor, varav den
ena skall vara ordinarie. För antagande av ändringsförslag fordras att beslut härom
fattas på båda stämmorna med 2/3 majoritet.
§ 19
U p p l ö s n i n g av S T F

I kallelse till stämma angivas de ärenden, som skola förekomma å stämma, annat
ärende må ej vid stämman avgöras.

Uppstår fråga om STF:s upplösning skall skriftligt, motiverat förslag därom ingivas
till styrelsen för att, dock endast om det vinner den fulltaliga styrelsens enhälliga bifall,
genom dess försorg föreläggas S T F på ordinarie stämma.

§ 15

Kungörelse om stämma, vid vilken sådant förslag förekommer till behandling, skall
innehålla tydligt tillkännagivande därom samt tre gånger, med minst en veckas uppehåll
mellan varje gång, offentliggöras i några av landets mera spridda tidningar.

Valkommitté
Den enligt § 14 utsedda valkommittén åligger att årligen före den 1. februari till
STF avgiva förslag till de val, vilka stadgeenligt skola förrättas vid den ordinarie stämman. Envar föreningsledamot är berättigad att till valkommittén ingiva skriftliga fö&
slag.
1
Valkommittén är skyldig att på kandidatlista, förutom de av kommittén förordade
namnen, även upptaga namn på andra personer, som senast den 15 januari av minst
20 föreningsledamöter blivit hos valkommittén skriftligen föreslagna till resp. befattningar.
STF:s ledamöter är obetaget att vid stämman föreslå även andra kandidater än de w
dylik lista för stämmovalen upptagna.
\

§ 16
Revision
Revisorerna skola, efter granskning av årsberättelsen, styrelsens protokoll samt räkenskaperna, senast den 15. mars till S T F avgiva skriftlig berättelse, i vilken de till- eller
avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

O m vid förslagets behandling vid stämma utlyst på ovan föreskrivet sätt tio närvarande föreningsledamöter uttala sig för att S T F fortfarande skall äga bestånd, har
frågan om dess upplösning förfallit.
§ 20
Disponering av S T F : s medel v i d u p p l ö s n i n g
Om STF:s upplösning beslutas, skola alla dess behållna tillgångar, för vilka icke
genom donationsföreskrifter eller på annat sätt särskilda bestämmelser äro fastställda,
irdelas mellan Kungl. Tekniska Högskolan för att läggas till »Teknologiska Institu,ots elevers stipendiefond» och Chalmers Tekniska Högskola att användas för motsvarande ändamål.

Övergångsbestämmelser
§ 2.

Organisation

Vad i stadgarna säges om specialförening gäller följande vid tiden för dessa stadgars
antagande existerande avdelningar inom Sft ":
-

A v d . för Mekanik (M)
Svenska Elektroingenjörsföreningen (E)
Svenska Arkitektföreningen ( A )
A v d . för Väg- och vattenbyggnadskonst (V)
A v d . för Kemi och Bergsvetenskap (K-B)
A v d . för Teknisk Undervisning (T)
A v d . för Skeppsbyggnadskonst och Flygteknik (S)
A v d . för Industriell Ekonomi och Organisation (I)
A v d . för Grafisk Teknik (G)
Tekniska Fysikers Förening (F)
A v d . för Lantmäteri (L)
Avdelning, som nu nämnts, skall bestå till dess specialförening eller specialförbund,
vars medlemmar anslutits till S T F , övertagit avdelningens arbetsuppgifter.
De vilka vid tiden för dessa stadgars antagande äro ledamöter i S T F men icke vilja
tillhöra någon specialförening eller något riksförbund eller specialförbund anslutas till
STF genom en allmän avdelning. V a d i stadgarna säges om specialförening och dess
medlemmar skall i alla avseenden gälla även för allmänna avdelningen och dess medlemmar.
§ 7.

Styrelse

§ 9.

Styrelsens beslutmässighet

§ 10. Arbetsutskott
Sista gången val av styrelse kan antagas ske enligt de gamla stadgarna skall en reservation införas att valet kan komma att omfatta perioden 1. januari—31. augusti i stället
för helt kalenderår, och att vad i §§ 9 och 10 säges äger tillämpning på motsvarande
sätt.
§ 14.

Stämmodelegerade

Första gången val av stämmodelegerade äger rum skall halva antalet väljas för endasT"
ett år. V i d udda antal skall för ett år väljas så många delegater att deras antal motsvarar
hälften av siffran närmast under totalantalet.
§ 15.

Stämmoärenden

En extra valkommitté tillsättes hösten närmast före den första ordinarie stämma so,^_
hålles enligt de nya stadgarna.
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