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1. Insigna
1.1 Namn
Föreningens namn är Sektionen för Biomedicinska analytikerprogrammet vid Linköpings
universitet. Namnet kan förkortas BMA-sektionen och benämns på detta sätt i stadgan.
2. Ändamål
2.1 Syfte
BMA-sektionen är en ideell förening som består utav samt representerar studenter som
studerar på Biomedicinska analytikerprogrammet (BMA), ettårig komplettering till
Biomedicinsk analytikerexamen (BMX), Kompletterande program för biomedicinska
analytiker med utländsk examen (KUB) och Masterprogram i genetisk vägledning på
Medicinska Fakulteten vid Linköpings Universitet.
BMA-sektionen skall:
1. Främja gemenskap mellan studerande på BMA-programmet
2. Övervaka och sträva efter att förbättra och utveckla BMA-programmet, Ettårig
komplettering till Biomedicinsk analytikerexamen, Kompletterande program för
biomedicinska analytiker med utländsk examen och Masterprogram i genetisk
vägledning.
3. Marknadsföra programmen gentemot arbetsmarknad och övriga utbildningar.
4. Arbeta för att studerande på BMA-programmet ska få en ökad kontakt med föreningar
och andra studerande vid Linköpings Universitet.
5. Arbeta för att hålla kontakt med alumner för att stärka programmet i ett långsiktigt
perspektiv.
BMA-sektionen är en politiskt och religiöst oberoende förening. Samarbete med fackliga
förbund får göras om det är relevant för utbildningen och dess studerande.
2.2 BMA-sektionen och studentkåren Consensus
BMA-sektionen utgör en valkrets i studentkåren Consensus och äger därmed rättighet att
tillsätta personer till Consensus fullmäktige (FUM) och utskott. BMA-sektionen lyder under
Consensus stadgar.
3. Medlemskap
3.1 Medlem
Medlemskap erhålls genom att personen betalar den för terminen fastställda medlemsavgiften.
Medlemskapet gäller till dess att den betalda perioden löper ut. För att vara med i styrelsen
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eller vara fadder i Mottagningsverksamheten krävs att personen är studerande på
Biomedicinska analytikerprogrammet, Ettårig komplettering till Biomedicinsk
analytikerexamen, Kompletterande program för biomedicinska analytiker med utländsk
examen eller Masterprogram i genetisk vägledning och erlägger den för terminen fastställda
medlemsavgiften. Undantag gäller för posten som kassör. För att få tillsättas till posten som
kassör behövs endast giltigt medlemskap hos Consensus för BMA-sektionen. Medlemskap för
SmittseX hänvisas till punkt 6.9.1 SmittseX. Medlemskap för Blodårdern hänvisas till punkt
6.9.2 Blodårdern.
3.2 Medlemsavgift
BMA-sektionens medlemsavgift fastställs av Consensus fullmäktige.
3.3 Stödmedlem
Personer som inte läser eller har läst på Biomedicinska analytikerprogrammet, Ettårig
komplettering till Biomedicinsk analytikerexamen eller Kompletterande program för
biomedicinska analytiker med utländsk examen äger rätt att teckna stödmedlemskap i
BMA-sektionen.
För att bli stödmedlem krävs att personen betalar fastställd stödmedlemsavgift för
innevarande termin enligt Consensus Fullmäktige.
4. Organisation
4.1 Organisation
BMA-sektionens verksamhet bedrivs genom:
1.Medlemsmöten
2.Styrelsen
3.Utskott
4.Eventuella arbetsgrupper
4.2 Styrande dokument
BMA-sektionens styrande dokument är:
1. Stadgar
2. Budget med årsredovisning
3. Verksamhetsplan
4. PR-hantering
5. Mottagningspolicy
Stadgarna är överställda övriga dokument vid motsägelser eller tolkningstvister.
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4.3 Firmatecknare
Ordförande och kassör i BMA-sektionen tecknar BMA-sektionens firma individuellt.
4.4 Verksamhetsår
BMA-sektionen verksamhetsår sträcker sig från och med 1 juni till och med 31 maj
nästkommande år.
5. Medlemsmöte
5.1 Befogenheter
Medlemsmötet är BMA-sektionens högsta beslutande organ.
5.2 Sammanträden
Medlemsmöten ska hållas en gång per termin, kallade höstmöte respektive vårmöte. Utöver
dessa kan extrainsatta medlemsmöten hållas vid behov, i enlighet med 5.7.
5.3 Närvaro och rättigheter
Samtliga studerande på Biomedicinska analytikerprogrammet har närvarorätt på
medlemsmötet.
Medlemmar i BMA-sektionen har närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt på medlemsmötet.
Stödmedlemmar i BMA-sektionen har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt på medlemsmötet.
Utomstående kan adjungeras in med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.
5.4 Kallelse till ordinarie medlemsmöte
Kallelse till ordinarie medlemsmöte samt en preliminär föredragningslista ska vara
medlemmar, stödmedlemmar och revisor tillhanda senast tre veckor innan mötet. Slutgiltig
kallelse med föredragningslista, beslutsunderlag, propositioner, motioner inklusive styrelsens
motionssvar samt övriga aktuella handlingar ska vara medlemmar, stödmedlemmar, revisor
tillhanda senast en vecka innan mötet.
5.5 Höstmöte
Under höstmötet ska följande punkter behandlas:
● Eventuellt fyllnadsval till styrelsen
● Ansvarsfrihet för föregående styrelse
● Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse
5.5.1 Handlingar inför revision
Alla räkenskaper, verksamhetsberättelser och protokoll från det gångna verksamhetsåret skall
vara revisorn tillhanda i god tid, minst tre veckor innan höstmötet.
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5.6 Vårmötet
Under vårmötet ska följande punkter behandlas:
● Val av styrelse
● Val av revisor
● Val av valberedning
● Presentation av nya SmittseX
● SmittseX ekonomiska redovisning
● Fastställande av budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.
Blir inte styrelsen komplett under vårmötet ska den nya styrelsen gemensamt ta ansvar och
dela ut huvudansvaret för de viktigaste posterna preliminärt tills posten har fyllts. De nya
styrelsemötena ska ha fullmakt att väljas in på styrelsemötena.
5.7 Extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte ska hållas efter begäran av minst en av följande:
● Styrelseledamot
● Minst 1/4 av medlemmarna och/eller stödmedlemmarna
● BMA-sektionens revisor
● Consensus styrelse
Extra medlemsmöte skall utlysas senast en vecka efter begäran mottagits av styrelsen. Mötet
skall hållas tidigast en vecka och senast tre veckor efter dess utlysande. Handlingar till mötet
skall vara medlemmar samt stödmedlemmar tillhanda senast en vecka före mötet.
5.8 Motioner
Till medlemsmöte har medlemmar samt stödmedlemmar rätt att inlämna motion. Motionen
skall inlämnas skriftligen till BMA-sektionens styrelse minst tio dagar före medlemsmötets
hållande.
5.9 Interpellationer
Till medlemsmöte har medlemmar samt stödmedlemmar rätt att inlämna interpellation. Denna
skall inlämnas skriftligen till BMA-sektionens styrelse minst tre dagar före medlemsmötets
hållande.
5.10 Beslutsförhet
Medlemsmötet kan fatta beslut vid behörigt utlyst möte. Vid ej stadgeenligt utlyst möte skall
det uppskjutas direkt om en medlem eller stödmedlem så kräver detta. Nytt möte skall då
hållas enligt paragraf 5.7 om ett extrainsatt medlemsmöte. Mötets datum skall då anses vara
datum för mottagning av begäran.
För att ta beslut krävs det att 1/4 av röstberättigade medlemmarna i BMA-sektionen är
närvarande. Om detta ej uppfylls skall ärendet bordläggas om så minst en medlem begär detta.
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Beslut tas med enkel majoritet om inget annat anges. Vid lika röstantal gäller majoritet av
närvarande styrelseledamöters röster.
5.11 Protokoll
Protokoll skall föras vid samtliga medlemsmöten. Reviderat mötesprotokoll från
medlemsmötet skall färdigställas av mötets sekreterare samt justeras av två mötesdeltagare
senast en vecka efter medlemsmötet.
6. Sektionsstyrelsen
6.1 Befogenheter
Näst efter medlemsmöten är BMA-sektionens styrelsemöten det högst beslutande organet.
Sektionsstyrelsen äger rätt att upprätta poster inom styrelsen vid behov. Styrelsen äger rätt att
upprätta utskott eller arbetsgrupper.
6.2 Åligganden
Styrelsen skall:
● verkställa medlemsmötens beslut
● bevaka medlemmarnas intressen inom angelägenheter rörande arbetsmiljö och
studiesociala frågor
● bevaka medlemmarnas utbildning enligt sektionsavtalet som BMA-sektionen ingått med
Consensus.
● bereda ärenden inför medlemsmötet
● ansvara för BMA-sektionens ekonomi
● presentera en verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
● göra en årsredovisning med balansräkning för det gångna verksamhetsåret
● presentera en verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
● avge rapport för verksamheten vid varje medlemsmöte
● vid övergång mellan föregående och ny styrelse skall testamenten skrivas av föregående
styrelseledamöter samt utskott
● lämna verksamhetsberättelsen vid höstmötet. Verksamhetsberättelsen skickas också in
till Consensus om detta står i gällande sektionsavtal.
6.3 Sammansättning
Styrelsen skall minst bestå av följande poster:
● Ordförande
● Kassör
● Utbildningsbevakare
● Arbetsmiljöombud
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● Studiesocialt ansvarig
● FUM-ledamot
● Marknadsföringsansvarig
● Internationaliseringsansvarig
Alla som innehar en plats i BMA-sektionens styrelse benämns som styrelseledamot. Styrelsen
kan maximalt bestå av 13 styrelseledamöter. Ledamöter kan ha andra uppdrag utöver
styrelseledamotsposten. Styrelsen bör sträva efter att ha styrelseledamöter från samtliga
terminer.

6.4 Sammanträden
Sektionsstyrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per termin. Ordförande är
sammankallande.
6.5 Närvarorätt
Styrelseledamöter äger närvaro-, yttrande-, yrkande- samt rösträtt vid sektionens
styrelsemöten. Medlem i BMA-sektionen äger närvaro- samt yttranderätt vid sektionens
styrelsemöten. Revisor äger närvaro-, yttrande- samt yrkanderätt vid sektionens
styrelsemöten. Övriga kan bli adjungerade med närvaro- och yttranderätt.
6.6 Kallelse
Kallelse till styrelsemöten utgår till styrelseledamöterna. Styrelsen äger även rätt att kalla
andra personer som är relevanta för styrelsemötet. Kallelse skall utgå senast två veckor innan
mötesdatum. Mötets handlingar skall vara kallade personer tillhanda senast fyra dagar innan
mötet.
6.7 Valbarhet
Endast studerande medlemmar på Biomedicinska analytikerprogrammet kan väljas till en post
inom sektionsstyrelsen.
6.8 Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsmässig då minst en tredjedel av styrelseledamöterna är närvarande. Beslut
tas med enkel majoritet. Vid lika röstantal har ordförande utslagsröst. Styrelsen ska ha
fullmakt att tillsätta poster på styrelsemötena där beslut tas med enkel majoritet. För att
underlätta den långa handlingstiden för inval av poster på medlemsmötena.
6.9 Utskott
Ordinarie utskott inom BMA-sektionen är:
● SmittseX
● Blodårdern
9

● Mottagningsverksamhet

6.9.1 SmittseX
BMA-sektionens festeri är SmittseX. SmittseX har en egen ekonomi med ett konto under
BMA-sektionens organisationsnummer. SmittseX får äska om ett ekonomiskt bidrag varje år
från BMA-sektionen. Om SmittseX inte följer denna stadga har BMA-sektionens medlemmar
under ett medlemsmöte rätt att dra in det ekonomiska bidraget. SmittseX kan äska för utgifter
vid inköp av frackar vid slutet av sektionsåret som ett tack för deras hårda arbete och bidrag
till en ökad gemenskap för studenterna på Biomedicinska analytikerprogrammet i enlighet
med paragraf 2.1.
SmittseX har en separat budget, sammankallande och nyval. SmittseX lyder under
BMA-sektionens stadgar och styrelse och ska därför ha en representant närvarande vid varje
sektionsmöte.
För att bli medlem i utskottet SmittseX krävs att personen är studerande eller har
studieuppehåll på Linköpings universitet. Denne måste vara medlem eller stödmedlem i
BMA-sektionen. BMA-studenter prioriteras i första hand vid antagning till SmittseX.
Resterande prioritering görs av SmittseX. Anmälan kan återöppnas vid behov.
Beslut om upplösning av SmittseX skall ske på två ordinarie medlemsmöten med minst ett
års mellanrum. För upplösning krävs fem sjättedelars majoritet av närvarande röstberättigade
medlemmar vid båda mötena. För beslut krävs att minst hälften av de röstberättigade
medlemmarna är närvarande vid båda mötena.
6.9.1.2 Ekonomisk redovisning SmittseX
Firmatecknare för kontot är kassören för SmittseX tillsammans med ordförande och kassör för
BMA-sektionen. Kassör för SmittseX har bara tillgång till detta konto och inte sektionens
konto.
Kapitalet som finns på detta konto ska inte gynna festeriets medlemmar med extra förmåner
utan allt ska gå tillbaka till BMA-sektionens medlemmar eller sparas till nästkommande års
festeri.
SmittseX ska vid varje vårmöte lämna in en redovisningsberättelse som innehåller vad de har
använt pengarna till och hur dessa har gynnat BMA-sektionens medlemmar. Varje november
och april ska kassör för SmittseX visa sektionens kassör hur SmittseX ekonomi är. Detta för
att undvika felaktigheter.
6.9.2 Blodårdern
BMA-sektionens fadderi är Blodårdern. Föregående års Blodårdern väljer själva ut nya
medlemmar för kommande år. För att bli medlem i Blodårdern krävs att personen är
studerande eller har studieuppehåll på det Biomedicinska analytikerprogrammet samt har
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erlagt avgift för medlemskap eller stödmedlemskap i BMA-sektionen.
I första hand väljs studenter som har varit delaktiga i utskottet Mottagningsverksamhet och
ska påbörja termin 5. Utskottet är en del av Mottagningsverksamheten och lyder under
BMA-sektionens styrelse och Consensus bestämmelser. Blodårdern får ekonomiskt bidrag av
BMA-sektionen som de får äska om varje sektionsår.
6.9.3 Mottagningsverksamhet
Varje hösttermin anordnar sektionen en mottagningsverksamhet för de nyantagna studenterna.
Denna period infaller i enlighet med Consensus och Linköpings Universitets bestämmelser.
BMA-sektionen ansvarar att ge ut information och rätt utbildning till studenter i termin två
som är intresserade att vara faddrar. Mottagningsverksamheten på Biomedicinska
analytikerprogrammet skall följa sektionens och Consensus mottagningspolicy och stadgar.
6.10 Representanter
BMA-sektionen erhåller representanter i Consensus utskott, Programutskottet samt Consensus
Fullmäktige. BMA-sektionens styrelse ansvarar att dessa platser är representerade av
studenter som läser på Biomedicinska analytikerprogrammet, ettårig komplettering till
Biomedicinsk analytikerexamen (BMX) och Kompletterande program för biomedicinska
analytiker med utländsk examen (KUB).
6.11 Protokoll
Protokoll skall föras vid samtliga styrelsemöten. Protokollet skall färdigställas av mötets
sekreterare samt revideras av en justeringsperson senast en vecka efter mötet. Ordförande får
ej revidera protokollet. Ordföranden ska maila det reviderade protokollet till alla
styrelseledamöter.
6.12 Entledigande
Den styrelseledamot som önskar ett entledigande från BMA-sektionens styrelse ska först
kontakta sektionsordföranden, en anledning behöver inte anges. På nästkommande
styrelsemöte röstar övriga i sektionsstyrelsen om entledigandet godkänns. En majoritet krävs
för ett godkänt entledigande. Vid entledigande ansvarar den avgående styrelseledamoten att
lära upp den som tar över posten.
7. Revision
Resultaträkning och balansräkning skall göras efter varje räkenskapsår.
7.1 Räkenskapsår
Räkenskapsåret sammanfaller med verksamhetsåret.
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7.2 Revision
Revisionen skall vara styrelsen tillhanda så fullständig kallelse kan sändas ut innan det första
medlemsmötet för verksamhetsåret.
8. Stadgeändringar
8.1 Förslagslämnande
Förslag om ändrade stadgar kan lämnas i form av motion eller proposition till medlemsmötet.
8.2 Genomförande av stadgeändring
Två på varandra följande möten krävs för ändringen skall träda i kraft. För beslut om
stadgeändring krävs att minst en tredjedel av de röstberättigade medlemmarna i
BMA-sektionen närvarar vid beslutet. Beslutsförhet måste ha uppnåtts för att beslut om
stadgeändring skall kunna genomföras. För beslut krävs två tredjedelars majoritet av
närvarande röstberättigade medlemmar. Ändringar av stadgan får inte strida mot Consensus
stadgar.
9. Upplösning av BMA-sektionen
9.1 Beslut om upplösning av BMA-sektionen
Beslut om upplösning av BMA-sektionen skall ske på två ordinarie medlemsmöten med
minst ett års mellanrum. För upplösning krävs fem sjättedelars majoritet av närvarande
röstberättigade medlemmar vid båda mötena. För beslut krävs att minst hälften av de
röstberättigade medlemmarna är närvarande vid båda mötena.
Beslut om upplösning måste godkännas av Consensus Fullmäktige.
9.2 Disposition av återstående medel
Eventuella återstående medel, efter att fordringar betalats, tillfaller BMA-sektionens
medlemmar om inte annat beslutas på det sista medlemsmötet.
10. Stadgetolkning
Vid tvist om tolkningen av dessa stadgar äger medlemsmötet rätt att hänskjuta frågan till
Consensus styrelse. Intill dess att Consensus styrelse avgjort frågan gäller sektionens
styrelsens tolkning.
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