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1. Syfte 
Ingenjörer utan gränser är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som vill 
bidra med ingenjörskompetens till resurssvaga grupper.  
 
Arbetet bedrivs i ett reflekterande, kreativt och solidariskt samarbete med respekt för 
kompetens, kultur och värderingar. 
 
Ingenjörer utan gränser ingår i Engineers Without Borders internationella nätverk. 
 

2. Säte 
Ingenjörer utan gränser har sitt säte i Göteborg. 
 

3. Verksamhet 
Ingenjörer utan gränser bedriver ideell verksamhet som med teknik och naturvetenskap, 
entreprenörskap och projektkompetens vill 
– bidra till en kreativ och uthållig uppbyggnad och kunskapsöverföring genom fältprojekt i 
samarbete med grupper i resurssvaga samhällen, 
– bidra till ingenjörers kompetens, reflektion och medvetenhet gällande tvärvetenskapliga och 
etiska frågeställningar. 
– bidra till att ungdom och allmänhet får en bättre förståelse av vad ingenjörsyrket innebär av 
social gemenskap, kreativitet och etik och hur det är att studera till ingenjör. 
 

4. Organisation 
Ingenjörer utan gränsers organ är Årsmöte, välnämnd, styrgrupp och revisorer samt lokal- och 
studentgrupper. Om behov föreligger kan ett kansli inrättas under ledning av en 
generalsekreterare.  
 

3. Medlemskap 
Medlem är var och en som inbetalt av Årsmötet fastställd medlemsavgift.  Medlemsavgift ger 
medlemskap under den tid Årsmötet därvid anger, dock minst ett år.  
 
Medlemskap utan avgift kan erbjudas till person som gjort sig förtjänt därav efter beslut av 
styrgruppen. Dylikt medlemskap kan vara på begränsad eller obegränsad tid. 
 
Ingenjörer utan gränser arbetar "utan gränser" och inkluderar 
– studerande, yrkesverksamma, seniorer och andra intresserade medlemmar, 
– teknik och naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora och tvärvetenskap, 
– samarbete med tekniska högskolor och universitet, organisationer, myndigheter  och 
näringsliv. 
 
Medlem som skadar organisationens anseende eller bryter mot dess bestämmelser kan 
uteslutas efter beslut på medlemsmöte med 2/3 majoritet. 
 

4. Årsmöte 
Årsmötet är Ingenjörer utan gränsers högsta beslutande organ. 
 



Årsmötet bör äga rum före maj månads utgång. Kallelse ska ske minst tre veckor i förväg via 
e-post och intern hemsida. 
 
Årsmötets dagordning ska bland annat behandla: 
– val av mötesordförande och sekreterare 
– val av justeringsperson, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet 
– godkännande av kallelse till årsmöte 
– fastställande av röstlängd, förteckning över närvarande medlemmar 
– fastställande av dagordning 
– föredragning av verksamhetsberättelse 
– redovisning av räkenskaper och bokslut 
– föredragning av revisionsberättelse 
– fråga om ansvarsfrihet 
– val av ordförande, vice ordförande, kassör och ledamöter i styrgruppen 
– val av valberedning 
– val av en eller flera revisorer 
– redovisning av budget 
– fastställande av medlemsavgifter 
– övriga beslutsärenden som har anmälts skriftligen till organisationens ordförande senast två 
veckor före årsmötet 
– övriga ärenden utan beslutsrätt 
 
I årsmötet har medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt. Beslut fattas med enkel majoritet. 
Vid lika röstetal äger organisationens ordförande utslagsröst.  
 
Av styrgruppen speciellt inbjudna kan närvara med yttranderätt. 
 

5. Medlemsmöten 
Medlemsmöte inkallas av styrgruppen genom den eller en femtedel av medlemmarna så 
önskar. Kallelse ska ske via e-post och hemsida senast två veckor före mötet. Medlemsmöten 
leds av generalsekreteraren eller organisationens ordförande och kan besluta i frågor som 
angetts i dess kallelse. För ändring av beslut som fattats av Årsmötet krävs enighet. 
 
Medlemmar har närvaro-, yttrande- och rösträtt. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika 
röstetal äger ordförande utslagsröst. 
 
Av styrgruppen speciellt inbjudna kan närvara med yttranderätt. 
 

6. Styrgrupp 
Styrgruppen har det övergripande ansvaret för verksamheten och verkställer Årsmötets och 
medlemsmötens beslut. 
 
Om behov så föreligger utser styrgruppen generalsekreterare och entledigar denne om så 
behövs. 
 
Styrgruppen fastställer budget och fattar beslut om alla ekonomiska åtaganden. 
 
Verksamhetsområden och verksamhetsansvariga utses enligt särskilt reglemente.  
 
Styrgruppen kan delegera befogenheter för ansökningar, handkassa och liknade. 



 
Styrgruppens beslut ska vara skriftliga och protokollerade för att gälla. 
 
I styrgruppen ingår Ingenjörer utan gränsers ordförande, en eller fler vice ordförande samt 
kassör. Därtill kan ingå sekreterare, internationell sekreterare och upp till fyra övriga 
ledamöter. Generalsekreteraren ingår om en sådan utsetts. 
 
Kassören ansvarar för räkenskaper, bank- och plusgirokonton, etc. 
 
Styrgruppens ledamöter väljs på ett år till och med nästa årsmöte. Ordförande kan väljas på 
ett, två eller tre år. Samtliga ledamöter ska vara medlemmar. 
 
Till styrgruppens tjänst står ett kansli under ledning av generalsekreteraren eller av 
ordföranden om generalsekreterare inte utsetts. Kansliet ansvarar för föreningens löpande 
verksamhet. 
 

7. Valberedning 
Valberedningen tar fram förslag till styrgrupp och revisor (-er) att väljas av årsmötet. 
Förslagen bifogas kallelsen.  
 
Valberedningen består av tre medlemmar. 
 
Valberedningens förslag bör representera alla, medlemskategorier.  
 
Valberedningen väljs av årsmötet på ett år. Den kan kompletteras av styrgruppen om årsmötet 
inte har kunnat välja alla tre. 
 

8. Firmateckning 
Rätt att teckna firma för Ingenjörer utan gränser har Styrgruppen samt den eller de personer 
styrgruppen därtill utser. 
 

9. Revision 
Årsmötet väljer en eller fler revisorer för perioden till och med nästa årsmöte.  
 
Vid behov kan årsmöte eller styrgrupp besluta att valda revisorer biträdes av en auktoriserad 
revisor. 
 

10. Verksamhetsår 
Organisationens verksamhetsår är kalenderår. 
 
 

12. Ändring av stadgar 
Ändring av dessa stadgar kräver beslut vid två påföljande medlemsmöten varav det ena ska 
vara ett ordinarie årsmöte.  
 
Ändringsförslag ska vara utsänt tillsammans med respektive 
kallelse.  
 
Stadgefrågor behandlas av årsmötet före val till styrgrupp.  
 

Commented [BJ1]: I takt med organisationens utveckling 

blir kassörsrollen en del av kansliverksamheten, och det 

föreslås därför att stadgarna bör ändras därefter. 



Beslut att godkänna stadgeändringar kräver kvalificerad majoritet, 2/3 av de närvarande 
medlemmarna.  
 
Språkliga stadgeredigeringar kan ske efter att ändringsförslagen har presenterats för 
medlemmarna. 
 

13. Upplösning av föreningen 
Upplösning av föreningen kräver beslut vid två påföljande medlemsmöten varav det ena ska 
vara ett ordinarie årsmöte.  
 
Förslag till upplösning ska vara utsänt tillsammans med respektive 
kallelse.  
 
Beslut att upplösa föreningen kräver kvalificerad majoritet, 2/3 av de närvarande 
medlemmarna.  
 
Föreningens tillgångar ska därvid överföras till liknande verksamhet. 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Denna stadgeuppdatering har fastställts vid Årsmöte den 2018-04-14 samt vi Medlemsmötet 
xxxxxxxx. 


