Förslag till stadgeändring i VELLINGE FALSTERBONÄSETS
FÖRETAGARGRUPP vid extra stämma 2019-02-28

Ny lydelse
§1 Namn

Gammal lydelse
§1 Namn

Föreningens namn är Vellinge
Falsterbonäsets Företagargrupp

Föreningens namn är Vellinge
Falsterbonäsets Företagargrupp

§2 Säte

§2 Säte

Föreningens styrelse har sitt säte i
Vellinge Kommun.

Föreningens styrelse har sitt säte i
Vellinge Kommun.

§3 Föreningens ändamål

§3 Föreningens ändamål

Föreningen har som ändamål att:
Stimulera företagsamheten i Vellinge
kommun.
• Verka för att det råder en god
anda, sammanhållning och
trevnad.
• Verka för att medlemmarna får ett
fungerande utbyte av information,
erfarenhet och kunskap.
• Ordna gemensamma aktiviteter
för medlemmarna.
• I gemensamma frågor vara
kontaktorgan mot myndigheter
och andra organisationer.
• Om det befinns lämpligt förvärva
fastighet eller andelar av fastighet.

Föreningen har som ändamål att:
Stimulera företagsamheten i Vellinge
kommun.
• Verka för att det råder en god
anda, sammanhållning och
trevnad.
• Verka för att medlemmarna får ett
fungerande utbyte av information,
erfarenhet och kunskap.
• Ordna gemensamma aktiviteter för
medlemmarna.
• I gemensamma frågor vara
kontaktorgan mot myndigheter och
andra organisationer.
• Om det befinns lämpligt förvärva
fastighet eller andelar av fastighet.

§4 Medlemskap

§4 Medlemskap

Föreningens medlemmar utgörs av:
• Företag som har sin verksamhet
eller del därav geografiskt förlagd
till Vellinge kommun. Företag äger
rätt att anmäla extra medlem men
kan på stämma och övrigt endast
företrädas av 1 person.
• Annan fysisk eller juridisk person
som styrelsen finner vara till
särskild
fördel för föreningen.

Föreningens medlemmar utgörs av:
• Företag som har sin verksamhet
eller del därav geografiskt förlagd
till Vellinge kommun. Företag äger
rätt att anmäla extra medlem men
kan på stämma och övrigt endast
företrädas av 1 person.
• Annan fysisk eller juridisk person
som styrelsen finner vara till
särskild
fördel för föreningen.

Ansökan om medlemskap görs till

Ansökan om medlemskap görs till
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styrelsen som beslutar därom.

styrelsen som beslutar därom.

Till hedersmedlem kan kallas person,
som gjort sig särskilt förtjänt därav.
Förslag till heders medlem skall av
styrelsen föreläggas årsmötet för
godkännande.

Till hedersmedlem kan kallas person, som
gjort sig särskilt förtjänt därav. Förslag
skall av styrelsen föreläggas årsmötet för
godkännande.

§5 Avgifter

§5 Avgifter

Föreningsstämma beslutar
om medlemsavgiftens
storlek för efterföljande
kalenderår.

Föreningsstämma beslutar
om medlemsavgiftens
storlek för efterföljande
kalenderår.

Föreningsstämma beslutar
om serviceavgift för
efterföljande kalenderår.

Föreningsstämma beslutar
om serviceavgift för
efterföljande kalenderår.
Medlem som äger mer än 1
företag erlägger avgift för
andra och följande företag
med 25 % av års- och
serviceavgift.

§6 Styrelsen

§6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av minst 5 och
högst 9 ledamöter och är beslutsmässig
om minst hälften av ledamöterna är
närvarande. Vid lika röstetal på ett
styrelsemöte gäller den mening som
föreningens ordförande företräder eller
vid dennes frånvaro vice ordförande.

Styrelsen skall bestå av minst 9 högst 13
ledamöter och är beslutsmässig om minst
hälften av ledamöterna är närvarande. Vid
lika röstetal gäller den mening som
ordförande företräder.

§6 A Styrelsens åliggande m.m.

§6 A Styrelsens åliggande m.m.

Ledningen av föreningens verksamhet
tillkommer styrelsen.
Det åligger styrelsen:
• Att verkställa av föreningsstämma
fattade beslut
• Att handha föreningens
ekonomiska angelägenheter och
därutöver låta föra räkenskaper
• Att till ordinarie föreningsstämma
avge årsredovisning för senaste
avslutade räkenskapsåret.
• Att besluta om inval respektive
uteslutning av medlemmar

Ledningen av föreningens verksamhet
tillkommer styrelsen.
Det åligger styrelsen:
• Att verkställa av föreningsstämma
fattade beslut
• Att handha föreningens
ekonomiska angelägenheter och
därutöver låta föra räkenskaper
• Att till ordinarie föreningsstämma
avge årsredovisning för senaste
avslutade räkenskapsåret.
Att besluta om inval respektive uteslutning
av medlemmar
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§7 Revision

§7 Revision

För granskning av föreningens
verksamhet och ekonomiska förvaltning
utses en revisor och en
revisorssuppleant. Revisionsberättelse
ställs till föreningsstämman. I
revisionsberättelsen skall revisor till- eller
avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

För granskning av föreningens verksamhet
och ekonomiska förvaltning utses en
revisor och en revisorssuppleant.
Revisionsberättelse ställs till
föreningsstämman och överlämnas till
styrelsen senast fjorton dagar före
ordinarie föreningsstämma. I
revisionsberättelsen skall revisor till- eller
avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisor och revisorssuppleant väljs av
föreningsstämman för en mandatperiod
till nästa ordinarie föreningsstämma.

§8 Styrelsen

Revisor och revisorssuppleant väljs av
föreningsstämman för en mandatperiod till
nästa ordinarie föreningsstämma.
§8 Styrelsen

Styrelseledamöter väljs av
föreningsstämman för en mandatperiod
till nästa ordinarie föreningsstämma.
Bland styrelseledamöterna utser
stämman en ledamot till ordförande samt
en ledamot till vice ordförande.

Styrelseledamöter väljs av
föreningsstämman för en mandatperiod till
nästa ordinarie föreningsstämmar. Bland
styrelseledamöterna utser stämman en till
ordförande samt en till vice ordförande.

§9 Ordinarie föreningsstämma

§9 Föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma
skall vara medlem tillhanda senast 14
dagar före stämman.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma
skall vara medlem tillhanda senast 14
dagar före stämman.

Kallelse utfärdas via e-post eller om dylik
saknas för medlem via brev.

Kallelse utfärdas via e-post eller om dylik
saknas för medlem via brev.

Extra föreningsstämma avhålls då
styrelsen eller revisor anser det
erforderligt eller då minst en tiondel av
föreningens medlemmar skriftligen hos
styrelsen så begär med angivande av
beslutsärende.

Medlem som önskar ärende upptaget till
behandling har att göra skriftlig
framställning till styrelsen därom senast 10
dagar före stämman.

Kallelse till extra föreningsstämma skall
vara medlem tillhanda senast 14 dagar
före stämman med angivande av
beslutsförslag på påkallat ärende.

Extra föreningsstämma avhålls då
styrelsen eller revisor anser det erforderligt
eller då minst en tiondel av föreningens
medlemmar skriftligen hos styrelsen så
begär. Kallelse till extra föreningsstämma
skall vara medlem tillhanda senast 14
dagar före stämman

§10 Ärende på ordinarie
föreningsstämma

§10 Ärende på ordinarie
föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas
senast den 31 mars varje år varvid
följande ärenden skall förekomma:

Ordinarie föreningsstämma skall hållas
senast den 31 mars varje år varvid
följande ärenden skall förekomma:
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Val av mötesordförande
Val av protokollförare.
Val av 2 justeringsmän.
Fastställelse av röstlängd.
Fråga om kallelse till stämman
gjorts i stadgeenlig ordning.
Föredragande av styrelsens
årsredovisning för det gångna
verksamhetsåret.
Föredragande av
revisionsberättelse.
Beslut om fastställelse av balansoch resultaträkning samt
dispositioner med anledning
därav.
Fråga om beviljande av
ansvarsfrihet åt styrelsen för det
gångna året.
Fastställande av arvode åt
styrelseledamöter och revisor.
Val av styrelseledamöter samt val
av ordförande och vice
ordförande.
Val av revisor jämte suppleant.
Val av valberedning.
Beslut om medlemsavgift.
Beslut om serviceavgift
Övriga anmälda frågor

Vid extra föreningsstämma skall förutom
ärende enligt 1-5 endast förekomma de
ärenden för vilken stämman blivit utlyst
och som angivits i kallelsen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Val av mötesordförande
Val av protokollförare.
Val av 2 justeringsmän.
Fastställelse av röstlängd.
Fråga om kallelse till stämman
gjorts i stadgeenlig ordning.
Föredragande av styrelsens
redovisningshandlingar för det
gångna verksamhetsåret.
Föredragande av
revisionsberättelse.
Beslut om fastställelse av balansoch resultaträkning samt
dispositioner med anledning därav.
Fråga om beviljande av
ansvarsfrihet åt styrelsen för det
gångna året.
Fastställande av arvode åt
styrelseledamöter och revisor.
Val av styrelseledamöter samt val
av ordförande och vice ordförande.
Val av revisor jämte suppleant.
Val av valberedning.
Beslut om medlemsavgift.
Beslut om serviceavgift
Övriga anmälda frågor

Vid extra föreningsstämma skall förutom
ärende enligt 1-5 endast förekomma de
ärenden för vilken stämman blivit utlyst
och som angivits i kallelsen.

§ 10A Förslag till ärenden på årsmöte

§ 10A Förslag till ärenden på årsmöte

Ärenden skall, för att kunna behandlas,
på ordinarie föreningsstämma, skriftligen
ha anmälts till styrelsen senast den siste
januari med beslutsförslag.

Ärenden skall, för att kunna behandlas, på
ordinarie föreningsstämma, skriftligen ha
anmälts till styrelsen senast den siste
januari.

§11 Rösträtt vid föreningsstämma

§11 Rösträtt vid föreningsstämma

Alla som har betalat medlemskap när
stämma avhålls har rösträtt.

Alla som har betalat medlemskap när
stämma avhålls har rösträtt.

Stämma är beslutsmässig med det antal
Stämma är beslutsmässig med det antal
medlemmar som är närvarande vid mötet. medlemmar som är närvarande vid mötet.
I den mån inget annat föreskrivs avgörs
alla beslut med enkel majoritet.

I den mån inget annat föreskrivs avgörs
alla beslut med enkel majoritet.
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Omröstning sker öppet såvida inte sluten
omröstning beslutas av stämman.

Omröstning sker öppet såvida inte sluten
omröstning beslutas av stämman.

§12 Firma

§12 Firma

Föreningens firma tecknas av styrelsen i
sin helhet. Därutöver kan styrelsen utse
ledamöter, två i förening att teckna
föreningens firma.

Föreningens firma tecknas av styrelsen i
sin helhet. Därutöver kan styrelsen utse
ledamöter, två i förening att teckna
föreningens firma.

Styrelse kan utse ledamot eller annan
person att ensam företräda föreningen för
särskilt angivet fall

Styrelse kan utse ledamot eller annan
person att ensam företräda föreningen för
särskilt angivet fall

§13 Revision

§13 Revision

Föreningens verksamhetsår omfattar
kalenderår.
Styrelsen skall före den 15 februari
överlämna förvaltningsberättelse,
resultat- och balansräkning till
revisorerna.

Föreningens verksamhetsår omfattar
kalenderår.
Styrelsen skall före den 15 februari
överlämna förvaltningsberättelse, resultatoch balansräkning till revisorerna.

Revision skall vara verkställd och
berättelse däröver inlämnad till styrelse
senast den 1 mars.

Revision skall vara verkställd och
berättelse däröver inlämnad till styrelse
senast den 1 mars.

§14 Extra föreningsstämma

§14 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma avhålls då
styrelsen eller revisor anser det
erforderligt eller då minst en tiondel av
föreningens medlemmar skriftligen hos
styrelsen så begär med angivande av
beslutsförslag.

Extra föreningsstämma avhålls då
styrelsen eller revisor anser det erforderligt
eller då minst en tiondel av föreningens
medlemmar skriftligen hos styrelsen så
begär.

Kallelse till extra föreningsstämma skall
vara medlem tillhanda senast 14 dagar
före stämman med angivande av samtliga
beslutsförslag.
§15 Stadgeändring

§15 Stadgeändring

För stadgeändring erfordras beslut på två
på varandra följande stämmor varvid
tillstyrkande skall ske med minst enkel
majoritet av röstberättigade medlemmar
på första stämman och minst 2/3
majoritet av röstberättigade medlemmar
på efterföljande stämma.

För stadgeändring erfordras beslut på två
på varandra följande stämmor varvid
tillstyrkande skall ske med minst enkel
majoritet av röstberättigade medlemmar
på första stämman och minst 2/3 majoritet
av röstberättigade medlemmar på
efterföljande stämma.

Minst en av de beslutsfattande

Minst en av de beslutsfattande stämmorna
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stämmorna skall vara ordinarie
föreningsstämma.

skall vara ordinarie föreningsstämma.

§16 Föreningens upplösning

§16 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan
endast fattas med 2/3 majoritet av
deltagande röstberättigade medlemmar
vid två på varandra följande stämmor
varav en skall vara ordinarie
föreningsstämma.

Beslut om föreningens upplösning kan
endast fattas med 2/3 majoritet av
deltagande röstberättigade medlemmar
vid två på varandra följande stämmor
varav en skall vara ordinarie
föreningsstämma.

Beslut om upplösning av föreningen skall
innefatta beslut om disposition av
föreningens tillgångar, som skall
användas för de ändamål som anges i §
3.

Beslut om upplösning av föreningen skall
innefatta beslut om disposition av
föreningens tillgångar, som skall användas
för de ändamål som anges i § 3.

§17 Utträde

§17 Utträde

Medlem som inte iakttar sina förpliktelser
mot föreningen eller på annat sätt
avsiktligt skadar densamma kan efter
beslut av styrelsen uteslutas ur
föreningen.
Utesluten medlem äger inte rätt att återfå
inbetalda avgifter.

Medlem som inte iakttar sina förpliktelser
mot föreningen eller på annat sätt
avsiktligt skadar densamma kan efter
beslut av styrelsen uteslutas ur
föreningen.
Utesluten medlem äger inte rätt att återfå
inbetalda avgifter.

§18 Tvist

§18 Tvist

Tvist mellan förening och enskild
medlem, som ej kan lösas
samförståndsvägen, skall avgöras av
skiljenämnd från Sydsvenska
Handelskammaren.

Tvist mellan förening och enskild medlem,
som ej kan lösas samförståndsvägen,
skall avgöras av allmän domstol.
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