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STADGAR
Ändamål
Företagarföreningens ändamål är:
Att tillvarata medlemmarnas intresse
Att skapa gemensamhet mellan befintliga företag
Att främja kontakter och utbyte av information med andra företagarföreningar
Att skapa respekt och ett gott anseende för lokal företagsamhet i vår
omgivning
Medverka till utveckling av bygden
Medlemskap
Till medlem antages fysisk eller juridisk person som driver rörelse eller utövar
annan liknande verksamhet i Alunda med omnejd. Anmälan om inträde ställs
till föreningens styrelse.
Utträde ur föreningen
Önskar medlem utträde ur föreningen under pågående verksamhetsår skall
skriftlig framställan ställas till styrelsen. Återbetalning av inbetald
årsavgift/serviceavgift görs ej.

Sida 2(4)
Medlemsavgift och serviceavgift
Kostnaden för föreningens verksamhet uttages av medlemmarna i form av
medlemsavgift och serviceavgift. Avgifterna skall vara lika för alla. Styrelsen ska
till ordinarie årsmöte framlägga förslag om avgifternas storlek och i samband
därmed lämna budgetförslag för kommande verksamhetsår. Medlems- och
serviceavgiften faktureras i början av nytt verksamhetsår. Medlem, som efter
påminnelse ej betalar dessa avgifter utesluts.
Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är helt kalenderår.
Styrelse
Styrelsen består av ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt minst två
suppleanter. Mandatperioden är för ledamöterna två år och för suppleanter är
ett år. Årsmötet väljer två/tre ledamöter varje år med olika perioder.
Styrelsen konstituerar sig själva såsom: ordförande, vice ordförande, kassör och
sekreterare. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och minst
tre ordinarie ledamöter är närvarande.
Alla ärenden avgörs genom majoritetsbeslut. Styrelsen eller av styrelsen utsett
ombud representerar i alla avseenden föreningen.
Ordföranden
Ordförande åligger:
Att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och avgöra mindre
angelägenheter som inte kräver styrelsebeslut.
Att leda förhandlingar vid styrelse- och föreningsmöten.
Teckningsrätt
Föreningen tecknas av ordföranden i förening med av styrelsen utsedd
ordinarie styrelseledamot.
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Revisorer
Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer, vilka
väljes av årsmötet för ett år, avseende pågående räkenskapsår.
Verksamhetsberättelse, protokoll och räkenskapshandlingar skall senast en
månad före årsmötet ställas till revisorernas förfogande.
Föreningsmöten
Ordinarie föreningsmöte hålls minst en gång om året. Årsmötet hålls före
utgången av maj månad. Extra föreningsmöte kan sammankallas av styrelsen
eller efter skriftlig begäran till styrelsen av minst en tiondel av medlemmarna.
Kallelse till möten ska ske senast fjorton dagar före mötet genom mail och/eller
lokal annonsering.
Årsmötets ärenden
1.
2.
3.
4.
5.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll
Mötets behöriga utlysande
Fastställande av föredragningslistan
Skriftliga rapporter:
a) Styrelsens verksamhetsberättelse
b) Ekonomisk redovisning
c) Revisorernas berättelse
6. Styrelsens ansvarsfrihet
7. Beslut om styrelsearvode
8. Val av:
a) Val av ordinarie ledamöter
b) Val av suppleanter
c) Val av två revisorer
d) Val av valberedning
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Mötets avslutande
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Rösträtt
Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud med skriftlig fullmakt får
ske. Föreningens beslut fattas med enkel majoritet och öppen röstning. Sluten
röstning kan begäras. Vid lika röstetal skiljer lotten.
Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar måste fattas med tre fjärdedelars
majoritet och av två på varandra följande föreningsmöten med minst 30 dagars
mellanrum.
Upplösning
Beslut om föreningens upplösning ska för att äga giltighet, fattas med tre
fjärdedelars majoritet, av två på varandra följande föreningsmöten, som ska
vara ordinarie medlemsmöten.
Vid föreningens upplösning ska behållna medel disponeras i enlighet med
beslut som fattas på sista föreningsmötet.

