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Studentenpartij LIEF - Huishoudelijk Reglement

Begripsbepalingen

Artikel 1)

(1) ALV: De algemene vergadering van de vereniging, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten.

Algemeen

Artikel 2)

(1) Behoudens wettelijke bepalingen en het bepaalde in de Statuten worden de interne aangelegenheden

van de vereniging geregeld door dit Huishoudelijk Reglement, door de verder daarop steunende

reglementen en door de wettige besluiten van de ALV.

Lidmaatschap

Artikel 3)

(1) Leden dienen ooit onderwijs te hebben gevolgd aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wis-

kunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam.

(2) Een erelidmaatschap bestaat naast het gewone lidmaatschap. Er zijn geen verdere rechten verbon-

den aan het erelidmaatschap anders dan dat dragers in de reglementen genoemd worden. Ereleden

zijn natuurlijke personen, die zich ten opzichte van de vereniging bijzonder verdienstelijk heb-

ben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de Algemene Vergadering zijn

benoemd.

Artikel 4)

(1) Alle leden zijn een eenmalige contributie ter hoogte van 10 (zegge tien) euro verschuldigd bij

aanvang van hun lidmaatschap. Ereleden zijn niet verplicht deze contributie te voldoen, maar

hebben hiertoe wel de mogelijkheid.

(2) Leden krijgen na het voldoen van hun verplichte bijdragen een LIEF-t-shirt cadeau.

Bestuur

Artikel 5)

(1) Een bestuurslid kan uit zijn of haar functie worden ontheven wanneer daartoe unaniem besloten

wordt door alle overige bestuursleden. Het geschorste bestuurslid kan hierna nog wel lid blijven

van de vereniging.
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Algemene ledenvergadering

Artikel 6)

(1) De voorzitter - of indien het de voorzitter zelf betreft, het bestuur gezamenlijk - mag ter bevordering

van de orde op de ALV ter stemming brengen om een lid uit de ALV te verwijderen.

(2) De voorzitter van een ALV blijft aangewezen voor de gehele duur van de ALV, ook wanneer dit

een wissel-ALV betreft en de voorzitter van de ALV de aftredend voorzitter van het bestuur is,

maar behalve wanneer is besloten tot ontzegging zoals bedoeld in lid 1.

Artikel 7)

(1) In het geval van een stemming hoeft de voorzitter niet te verzoeken om een telling van het aantal

blanco stemmen, noch hoeven de leden het kenbaar te maken indien zij blanco willen stemmen.

In overeenstemming met statutair artikel 15, lid 4 wordt een blanco stem beschouwd als een niet-

uitgebrachte of ongeldige stem.

Artikel 8)

(1) De notulen van een ALV dient binnen 14 dagen na die ALV verspreid te worden onder de leden.

De Sollicitatiecommissie

Artikel 9)

(1) Studentenpartij LIEF kent een Sollicitatiecommissie (hierna: SoCo).

(2) De SoCo is een commissie die bestaat uit minimaal 3 leden. Elk van de leden dient bij benoeming

lid te zijn van Studentenpartij LIEF en ingestemd te worden door de ALV. De benoeming is ten

lengte van een jaar en kan door de ALV verlengd of opgezegd worden.

(3) De SoCo stelt namens studentenpartij LIEF de kieslijst samen voor de verkiezingen. Bij de sa-

menstelling van deze kieslijst beoordeelt de SoCo de kandidaten op basis van verschillende punten

die zij belangrijk achten voor een lid van de LIEF-fractie. Deze punten dient de SoCo ieder jaar

te presenteren op de ALV alvorens de start van de sollicitatieprocedure, waarna dit profiel moet

worden ingestemd.

(4) De sollicitatieprocedure is volledig vertrouwelijk. De door de kandidaat verstrekte gegevens en de

inhoud van de gesprekken tussen de SoCo en kandidaat mogen niet gedeeld worden door de SoCo.

(5) Omtrent de sollicitatieprocedure heeft Studentenpartij LIEF een vertrouwenspersoon. Deze rol

wordt vervuld door de vice-voorzitter van de partij, tenzij anders bepaald door de ALV.

Verkiezingen

Artikel 10)

(1) Tijdens de studentenraadsverkiezingen zal de kieslijst van de vereniging te boek staan als “LIEF”,

in tegenstelling tot “Studentenpartij LIEF”. Dit dient dus ook zo te worden aangegeven op de

kandidaatstellings- en bewilligingsformulieren die worden ingediend bij het Centraal Stembureau.
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