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Allmänna bestämmelser
§ 1. Namn och hemort

Föreningens namn är Pedagogsexmästeriet (P6) och föreningen har sin hemort och sitt säte i
Göteborgs Stad.

§ 2. Form och principer
Föreningen P6 är en ideell, studiesocial overallförening som är partipolitiskt och religiöst
obunden. Den är en kårförening under, och svarar inför, Göta studentkår.
Pedagogsexmästeriet tar avstånd från alla former av kränkningar och erkänner alla
människors lika värde.

§ 3. Ändamål och verksamhet
Pedagogsexmästeriet har som ändamål att främja och bidra till en utökad studiesocial
miljö för Göta studentkårs studenter, med fokus på studenterna vid
Utbildningsvetenskapliga sektionen. Föreningen skall också verka för ett gott
samarbete med Göta studentkårs kårstyrelse, dess tillhörande utskott och föreningar.

Målsättningen för föreningen är att efter bästa förmåga möjliggöra för så många av
Göta studentkårs studenter som möjligt att ta del av en positiv studiemiljö. Föreningen
syftar även till att förvalta och levandegöra studentikosa traditioner – gamla som nya.

För att uppnå målsättningen arrangerar sexmästeriet fester, sittningar och andra
evenemang riktade mot Göta studentkårs studenter samt andra sexmästerier.



Föreningen fastställer sin verksamhet i enlighet med dess stadgar, på det sätt som beslutas
och fastställs av föreningens beslutande organ.

§ 4. Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har godkänts och upptagits i föreningen
som medlemmar i enlighet med 14-15 §§.

§ 5. Tillhörighet
Föreningen är knuten till följande
institutioner:
• Göteborgs Universitet
• Utbildningsvetenskapliga sektionen vid Göta studentkår

§ 6. Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, eventuella extra årsmöten, styrelsemöten,
presidiet och röstberättigad medlem.

§ 7. Firmateckning
Föreningens firmateckning tecknas gemensamt av P6 ordförande och kassör.

§ 8.Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sträcker sig från den 15 april till den 14 april
nästkommande år.

§ 9. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs godtaget beslut med kvalificerad majoritet vid
årsmöte eller extra årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges, i
enlighet med 26 §, av såväl röstberättigad sexmästerist som annan till föreningen knuten
person.

Medlemmar



§ 10. Medlemskap

Föreningen har tre former av medlemskap: sittande sexmästerist, X-mästare och
hangaround.

P6 bör inte välja in fler än 16 röstberättigade sexmästerister varje år och P6 ska inte ha
fler än 20 röstberättigade sexmästerister vid något tillfälle. Detta för att styrelsemöten
skall vara praktiskt genomförbara.

§ 11. Sittande sexmästerist
En sittande sexmästerist är en aktiv medlem i föreningens styrelse och innehar rösträtt
vid möten. Denna rösträtt erhålls först två veckor efter vårinsparkens slut. En sittande
sexmästerist kan inneha en eller flera poster.

Den sittande erhåller via sitt medlemskap rätten att bära Pedagogsexmästeriets overall.
Denna overall kännetecknas av:

• Sitt gröna vänsterben och i övrigt röda kropp.

• Medlemmens generationssköld placerat över hjärtat.

• Göta studentkårs tygmärke på höger axel.

• Göteborgs universitets tygmärke på vänster axel.

I första hand bör sittande sexmästerister vara ansvariga för arrangemang. Aspar uppmuntras
dock att stå som medarrangörer under senare delen av aspningen.

Som sittande i Pedagogsexmästeriet skall man:

• Verka aktivt för föreningen.
• Vara medlem i Göta Studentkår

§ 12. X-mästare

En X-mästare är en sexmästerist som ej längre är sittande och har uppfyllt följande krav
under sin tid som sittande i styrelsen:

• Varit ansvarig för minst ett arrangemang.
• Arbetat vid minst 75% av tilldelade arrangemang.
• Deltagit vid minst 75% av ordinarie mötestillfällen.



• Phaddrat alla tillfällen där möjligheten givits, antingen som phadder eller
gudphadder. Vid självorsakad frånvaro är detta krav ej uppfyllt.

• Jobbat två Spacestation. Vid frånvaro går dock detta att arbeta igen vid ett
senare Spacestation.

Av en X-mästare förväntas att :
• Verka för föreningen vid tillfällen denne deltar.
• Bistå med erfarenheter vid behov.

Finnes ej given möjlighet att uppnå samtliga krav, av orsaker bortom
Pedagogsexmästeriets kontroll, tillfaller det sittande styrelse i samråd med
granskningsmästare att besluta om enskilda falls godkännande av X-mästarstatus. Dessa
ska beaktas varsamt och noggrant förankras i vad som praktiskt varit möjligt att
genomföra under givna omständigheter.

En X-mästare är alltid välkommen att delta i föreningens mötestillfällen och aktiviteter.
Vad avser andra aktiviteter finns inget krav på närvaro utöver det som överenskommes. En
X-mästare kan väljas till en post, t.ex. granskningsmästare, om föreningen anser det
befogat.

En X-ningstradition med tillhörande ceremoni ska ske i nära anslutning till
verksamhetsårets avslut.

§ 13. Hangaround
Hangaround är en tidigare röstberättigad sexmästerist som ännu inte uppfyllt alla krav för att
bli X-mästare.

Upptag i föreningen
§ 14. Ansökan

Ansökan om medlemskap är öppen för samtliga medlemmar i Göta studentkår. Under
mottagningen skall ett datum utlysas till ett informationsmöte för intresserade sökande. En
ansökande kallas aspirant (asp) och denne kan beviljas medlemskap av sexmästeriet i
enlighet med de krav som ställs i 15 §.

§ 15. Krav
Samtliga av följande krav måste uppfyllas för att en asp ska kunna bli fullvärdig



medlem.

Aspen skall:

• Visa tydligt intresse för föreningen och dess verksamhet.
• Närvara vid minst 80 % av föreningens möten och aktiviteter under aspningen.
• Anordna och genomföra en av föreningen godkänd infärgningsfest.
• Uppvisa aktivt deltagande, i enlighet med asptraditionsbokens krav, under hela

aspningsperioden.
• Upprätthålla god kvalitet i nedlagt arbete.
• Tillhöra Göta studentkår.

Föreligger särskilda omständigheter som omöjliggör att en asp kan uppfylla samtliga
krav i fråga om närvaro och arbetsinsats under aspningen kan dispens ges för detta.
Detta gäller dock endast i undantagsfall och med synnerligen goda skäl.

§ 16. Avslag på ansökan
Beslut att avslå en aspningsansökan skall fattas av sexmästeriet genom votering, med
stöd i observationer av uppförande, lämplighetsbedömning, samt intervjuer ledda av
sexmästeriet utsedda representanter. Kriterier för avslag fastställs av sexmästeriet.

Exempel på kriterier för avslag:
• Aspen har visat sig oengagerad.
• Aspen har betett sig på ett sätt som skadar Göteborgs universitets, Göta

studentkårs eller Pedagogsexmästeriets rykte.
• Aspen har uppvisat ett respektlöst och oansvarsfullt beteende.
• Aspen har tydliga problem med alkoholhanteringen.
• Aspen har visat att denne inte fungerar i gruppen.

I händelsen av avslag på ansökan skall personen delges skälen till avslag, samt
välkomnas att ansöka igen nästkommande aspningsperiod, om ej särskilda skäl
föreligger.

Utträde och uteslutning
§ 17. Utträde

Sexmästerist som vill utträda ur föreningen, är skyldig att anmäla detta till



sexmästaren eller vice sexmästaren. Anledning till utträde är reserverat för den
enskilde individen.

När utträde sker skall samtliga dokument av vikt för verksamhet omgående överlämnas
till sexmästaren eller vice sexmästaren. Om utträdande person innehaft en post skall alla
relevanta dokument för detta omgående överlämnas till utsedd efterträdare.

Återinträde i föreningen är möjligt, men ska endast ske på ytterst goda grunder och varje
fall ska behandlas unikt. En frivilligt utträdande person kan ansöka om återinträde i
föreningen. Ansökan skall skickas skriftligen till sexmästaren och beslut om återinträde
skall fattas av ett föreningsmöte och biträdas av 2⁄3 av angivna röster.

§ 18. Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan än gravaste anledning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger skall föreningen i stället meddela
medlemmen en varning.

§ 19. Avträde av föregående styrelse
Vid årsmötet avgår förra verksamhetsårets styrelse.

§ 20. Undantag
Om avträde av föregående verksamhetsårs styrelse skulle resultera i ett medlemsantal
under fem styrelsemedlemmar, åsidosätts 19§ och delar av föregående verksamhetsårs
styrelse kan välja att sitta kvar i styrelsen. Om medlemmar av föregående
verksamhetsårs styrelse ej vill sitta kvar, så kan X-mästare och/eller hangarounds välja
att återinträda i styrelsen.

Medlemmars rättigheter och skyldigheter
§ 21. Medlemmars rättigheter och skyldigheter

Medlem i Pedagogsexmästeriet:
• Har rätt att delta i evenemang anordnade för medlemmar om ej andra föreskrifter

hindrar detta.
• Har rätt till all information om föreningens angelägenheter.
• Skall följa föreningens stadgar och beslut.



§ 22. Arbetstillfällen
För att gå tidigare eller inte arbeta vid något av föreningens arrangemang till
vilket man är bokad, har man skyldighet att i god tid meddela detta till ansvariga
för arrangemanget samt granskningsmästaren. Eventuella byten ska även
meddelas arrangörer samt granskningsmästaren så fort de skett.

§ 23. Regler kring alkohol och narkotika
Under föreningens arrangemang är det alkohol- och narkotikaförbud för medlem som
arbetar. Är arrangemanget uppdelat i arbetspass gäller alkohol- och narkotikaförbudet tills
dess man gjort sitt sista pass för dagen. Förbudet innefattar att arbetande är nykter under
hela passet.

Undantag för alkohol gäller för:

• Toastmaster vid sittningar.
• Lekledare under Spacestation (om lekledare skall arbeta senare under dagen

skall denne vara nykter).
• Interna arrangemang såvida inga lokala bestämmelser som motsäger detta

förekommer.

Årsmöte och extra årsmöte
§ 24. Tidpunkt och kallelse

Årsmötet skall genomföras kort efter verksamhetsårets slut för att
verksamhetsberättelse och ansvarsfrihet skall kunna röstas om vid årsmötet.

Senast tre veckor innan årsmötet skall sexmästaren skicka ut en kallelse till föreningens
medlemmar. Vidare skall förslag till föredragningslista anslås vid ordinarie mötestillfälle
innan årsmötet. Eventuellt inkomna motioner skall bifogas med kallelsen

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk redovisning samt styrelsens yttrande
om inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före
årsmötet.



§ 25. Ikraftträdande av beslut på årsmöte
Då det nya verksamhetsåret påbörjats direkt innan årsmötet, träder samtliga
beslut, stadgar och postöverlämningar i kraft direkt efter årsmötets slut. Vid behov
kan beslut direktjusteras under pågående årsmöte.

§ 26. Motioner till årsmötet
Såväl medlem som annan till sexmästeriet knuten person får skicka in motion att
behandlas av årsmötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor
före årsmötet. Detta för att styrelsen skall ha tid och möjlighet att avge skriftligt
yttrande över alla förslag som inkommit i sådan tid att de kan delges föreningens
medlemmar veckan innan årsmötet.

Det är presidiets ansvar att i samråd med den tillträdande styrelsen ta fram förslag
till verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår och verksamhetsberättelse
samt ekonomisk redovisning för innehavande verksamhetsår.

§ 27. Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på
årsmötet

Alla medlemmar i P6 som deltar på årsmötet skall inneha rösträtt. Rösträtten är personlig
och får inte utövas via ombud, telefon, eller annat kommunikationsmedel. Deltagare som
inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 28. Årsmötets beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt om minst två tredjedelar av sittande styrelse är närvarande på
mötet. Sittande sexmästerist räknas fortfarande som närvarande oavsett om denne är med
i röstlängden eller inte.

§ 29. Beslut och omröstning på årsmötet
Beslut fattas per acklamation, eller om så begärs genom votering. Vid votering
gäller enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär
det skall val ske slutet.

§ 30. Valbarhet
Samtliga röstberättigade i tillträdande styrelse är nominerings- och valbara. I valet till
granskningsmästare är endast X-mästare, hangarounds, blivande X-mästare och blivande



hangarounds valbara.

§ 31. Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av mötesordförande, protokolljusterare och rösträknare.
3. Fastställande om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista/dagordning.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
6. Fastställande av verksamhetsplan samt ekonomisk redovisning.
7. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
8. Val av poster för nästa verksamhetsår.
9. Övriga frågor.
10. Avträde av förra årets styrelse och tillträde av den nya.

§ 32. Extra årsmöte
Sexmästeriet kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Vid extra årsmöte får endast det
som föranlett mötet upptas till behandling.

Sexmästaren är skyldig att kalla till extra årsmöte när minst hälften av föreningens
röstberättigade sexmästerister begär det. Sådan begäran skall formuleras skriftligen
och innehålla skälen för det extra årsmötet.

När sexmästaren mottagit en begäran om extra årsmöte skall denne inom 14 dagar skicka
ut en kallelse till detta. Det extra årsmötet skall hållas inom två månader från det att
sexmästaren mottagit begäran. Om sexmästaren inte kan eller vill skicka ut kallelsen, går
skyldigheten då över till övriga medlemmar i presidiet.

Förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall finnas tillgängligt medlemmarna
senast sju dagar före mötet.

Valbere
dning



§ 33. Valberedningens sammansättning och åligganden
Valberedningen består av 3-5 personer, antingen X-mästare eller avgående sexmästerister.
Detta för att jäv inte skall förekomma i samband med valberedningens arbete.

Valberedningen tillsätts av styrelsen senast en månad innan årsmöte men med fördel
tidigare.

Om inte styrelsen beslutar något annat är valberedningens uppgift att samlar in
nomineringar till poster och intervjuar de nominerade. De ska sedan, utifrån intervjuer
och de intervjuades intressen, presentera ett fullständigt förslag på vilka som skall
tillträda vilka poster under nästkommande verksamhetsår.

Styrelsen

§ 34. Styrelsens sammansättning
Styrelsens består av de sexmästerister som innehar rösträtt vid P6 styrelsemöten.

§ 35. Styrelsens åligganden
Sexmästeriet skall inom ramen för sina stadgar svara för föreningens verksamhet enligt
fastställda beslut.

Det åligger styrelsen särskilt att:
• Tillse att för sexmästeriet gällande regler iakttas.
• Verkställa av årsmötet fattade beslut.
• Använda verksamhetsplanen för innevarande år som riktlinje i sitt arbete.
• Ansvara för och förvalta sexmästeriets medel och materiel.

§ 36. Kallelse, beslutsförhet och omröstning vid
styrelsemöten

Styrelsen sammanträder på kallelse av sexmästaren, eller då minst hälften av sittande
sexmästerister har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelsemedlemmar kallats och då minst två
tredjedelar av styrelsen är närvarande. Alla beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika



röstetal har sexmästaren utslagsröst, om denne ej deltar i omröstningen är det vice
sexmästare som avgör, följt av penningmästaren. Röstning får inte ske via ombud, telefon
eller annat kommunikationsmedel.

I bråskande fall kan undantag från detta göras och sexmästaren besluta att omröstning
ska ske per capsulam. Om särskilt protokoll inte upprättas skall beslutet från
omröstningen meddelas vid kommande styrelsemöte.

Vid styrelsemöte skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av en särskilt utsedd
protokolljusterare. Alla styrelsemedlemmar har rätt att reservera sig mot beslut, detta skall
antecknas till protokollet.

Icke-medlemmar i föreningen är välkomna att besöka P6 styrelsemöten. Dock innehar dessa
ej rösträtt och kan av P6 styrelse begäras att lämna rummet.

§ 37. Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får, likt andra beslutande organ, överlåta sin beslutanderätt i specifika
ärenden till andra organ, exempelvis postansvarig, utsedd kommitté eller enskild
sexmästerist.

Poster
§ 38. Poster

För att förverkliga och effektivisera sin verksamhet och målbild, enligt 3§, har föreningen
fördelat sina ansvarsområden på olika poster. Dessa tillsätts i regel vid årsmöte men kan vid
behov även tillsättas via fyllnadsval på styrelsemöte. Gäller fyllnadsvalet en presidiepost
måste en valberedning tillsättas för att överse valet.

§ 39. Bildande och nedläggning av post
Föreningen måste ha följande poster:

• Ordförande – Sexmästare
• Vice ordförande – Vice sexmästare
• Kassör – Penningmästare

Det är dessa poster som utgör presidiet för
föreningen. Föreningen måste även ha:

• Medlemsrekryterare – Aspmästare



Ytterligare poster kan bildas på årsmöte eller extra årsmöte. Syftet med posten skall då
beskrivas kortfattat i årsmötesprotokoll.

Föreningens styrelse har rätt att entlediga postmästare från post.

Övrigt
§ 40. Meningsskiljaktigheter

Talan i meningsskiljaktigheter mellan medlem och sexmästeriet eller mellan
medlemmar får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan
förordning är föreskriven i Göteborgs universitets (GU) eller Utbildningsvetenskapliga
sektionen vid Göta studentkårs stadgar, lösas inom sexmästeriet i enlighet med dessa
stadgar.

Det ligger i föreningens intresse och skyldighet att försöka lösa eventuell tvist på bästa
möjliga sätt. Undantag ges vid eventualiteter som kräver åberopande av Sveriges rikes lag.

§ 41. Stadgetolkning
Uppstår tvekan eller meningsskiljaktighet i fråga om tolkning av föreningens stadgar, eller
om eventualiteter förekommer som ej förutses i dem, hänvisas frågan till nästkommande
ordinarie mötestillfälle. Därefter så bör man använda sig av för föreningen gällande stadgar
och andra styrdokument för att lösa tolkningen. Går ej detta, så skall stadgan noteras för att
ändras till kommande årsmöte så att den i framtiden ej är tolkningsbar.

§ 42. Upplösning av föreningen
Vid upplösning av föreningen Pedagogsexmästeriet skall föreningens medel oavkortat
gå till en föreningssexa.

Tillgångar utan påvisbart värde kan undantas ovanstående och överlämnas till enskild av
föreningen utvald.


