STADGAR
FÖR
FÖRETAGAREFÖRENINGEN
LEKSAND – INSJÖN – SILJANSNÄS – TÄLLBERG

§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är Företagareföreningen Leksand Insjön Siljansnäs Tällberg.
§2

Ändamål
Föreningen har till ändamål att inom Leksands kommun i samarbete med andra
näringsorganisationer verka för en sund utveckling av bygd och näringsliv.
Föreningen ska vara politiskt oberoende samt fristående från Leksands kommun.

§ 3 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Leksand. Leksands kommun.
§4

Medlemskap
1 mom. Envar som inträder i föreningen förbinder sig därigenom att ställa sig dess stadgar till
efterrättelse.
2 mom. Medlemskap i föreningen kan vinnas och innehas av företagare och företagsledare
inom Leksands kommun. Dessutom kan annan person som hyser verkligt intresse för
föreningens syfte inväljas i föreningen.
3 mom. Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller gör sig skyldig till sådan handling
eller åtgärd inom eller utom föreningen som anses vara till skada för föreningens intressen eller
anseende må uteslutas ur föreningen. Medlem som blivit utesluten ur föreningen, får inte fram
till avgången delta i beslut om föreningens angelägenheter. Utesluten medlem äger ej rätt att
återfå sin medlemsavgift.
4 mom. Beslut om antagande eller utesluting av medlem fattas av föreningens styrelse.
5 mom. Styrelsens beslut om uteslutning av medlem må om den uteslutne så påfordrar
hänskjutas till föreningsmöte för prövning.

§ 5 Föreningsmöte
1 mom. Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
2 mom. Ordinarie föreningsmöte äger rum en gång årligen före april månads utgång på tid
och plats som styrelsen bestämmer.
3 mom. Extra föreningsmöte äger rum då styrelsen eller revisorerna så påkallar eller då minst
1/10 -del av föreningens medlemmar därom gjort skriftlig framställning med angivande av det
eller de ärenden som ska behandlas.
4 mom. Kallelse till föreningsmöte sker genom information på föreningens hemsida och
genom mail. Det är medlemens ansvar att tillse att föreningen har aktuell mailadress. Kallelse
sker senast 14 dagar före mötet. Vid kallelse till ordinarie föreningsmöte skall anges när och
var verksamhets- och revisionsberättelse för det gångna året jämte från medlemmarna
inkomna förslag till ärenden vid mötet finnas tillgängliga, om inte dessa kan bifogas
kallelsen.
5 mom. Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden förekomma:
a. val av ordförande och sekreterare vid mötet
b. val av två justeringsmän
c. fastställande av röstlängd
d. frågan om mötets behöriga utlysande
e. framläggande av förvaltnings- och revisionsberättelse
f. fastställande av balansräkning

g. beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
h. behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till föreningsmötet för prövning
i. bestämmande av arvoden samt rese- och traktamentsersättning
j. val av styrelseledamöter
k. val av föreningsordförande
l. val av styrelsesuppleanter
m. val av revisorer och revisorssuppleanter
n. val av valberedning för nästkommande år
o. fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
p. fastställande av serviceavgift för nästkommande verksamhetsår
q. fastställande av inkomst- och utgiftsstat för nästkommande verksamhetsår
6 mom. Förslag från medlem skall för att kunna upptagas till slutlig behandling på ordinarie
föreningsmöte inges till styrelsen skriftligen senast 7 dagar före mötet. Till styrelsen ingivna
förslag skall av denna hänskjutas till mötet med eget yttrande.
7 mom. Vid extra föreningsmöte skall endast behandlas ärenden upptagna under 5 mom, a-d
samt de ärenden som föranlett inkallandet av mötet.
8 mom. Vid beslut på föreningsmötet äger varje medlem en röst. Alla beslut fattas genom öppen
omröstning och där ej annat stadgas med enkel majoritet. Val skall om någon så påfordra
r ske med slutna sedlar. Är vid öppen omrösning röstetalen lika äger mötets ordförande
utslagsröst. Är vid val röstetalen lika avgör lotten.
§ 6 Styrelse
1 mom. Under tid då föreningsmöte ej är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ.
Styrelsen handhar föreningens löpande ärenden samt tillsätter och entledigar för föreningens
verksamhet eventuellt erforderlig personal. Det är underförstått att en acceptans av ett
styrelsemandat innebär att ledamoten kan avsätta den tid som krävs för sitt styrelsearbete.
2 mom. Styrelsen är solidariskt ansvarig för förvaltningen av föreningens egendom och medel.
3 mom. Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter och lägst två och högst
fyra suppleanter. Vid val av styrelse ledamöter och suppleanter skall eftersträvas en så allsidig
representation som möjligt av olika geografiska områden, företagstyper och branscher. Bland
styrelsensledamöter väljer föreningsmötet föreningsordförande tillika styrelsens ordförande.
4 mom. Styrelseledamöter samt suppleanter väljas för en tid av ett år.
5 mom. Styrelsen sammanträder minst 4 gånger årligen samt därutöver på kallelse av
föreningsordförande eller då minst hälften av styrelsens ledamöter så påkallar.
6 mom. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelsens ledamöter eller
suppleanter för dessa är närvarande. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
7 mom. Styrelsen må utse vice ordförande och funktionärer samt tillsätta erforderliga
kommittéer för sin verksamhet.
8 mom Inom styrelsen må finnas ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter och två
suppleanter. Arbetsutskottet väljes av styrelsen. Föreningsordföranden må tillika vara
ordförande i styrelsens arbetsutskott.
9 mom Vid beslut i styrelsen skall bestämmelserna i 5 § 8 mom. äga motsvarande tillämpning.

§ 7 Avgifter,
1 mom. Varje medlem erlägger till föreningen en medlemsavgift, vars storlek fastställes av
föreningsmötet.
2 mom. Medlemsavgift skall inbetalas till föreningen senast före februari månads utgång.
3 mom. Medlem, som utan giltig och av styrelsen godkänd orsak samt efter gjorda
påminnelser, ej erlagt stadgad medlemsavgift före efterföljande betalningstermins utgång,
uteslutes ur föreningen.
4 mom. För täckande av upplupna kostnader i samband med vidtagna serviceåtgärder må
föreningsmöte på förslag av styrelsen besluta om uttagande av en differentierad
serviceavgift, avpassad med hänsyn till företagens struktur och storlek. Avgiften ska vara
fakturerad inom vederbörande mötesprotokollsjustering och erläggas med 30 dagars
betalningstermin.
5 mom. Uppkommer överskott skall detta överföras i ny räkning för kommande
verksamhetsår.
§8

Räkenskaper och revision.
1 mom. Föreningens räkenskaper föras och avslutas per kalenderår och skall vara för revision
tillgängliga senast en månad efter räkenskapårets slut.
2 mom. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall av
föreningsmöte väljas två revisorer och två revisorssuppleanter
3 mom. Revisorer och revisorssuppleanter väljas för en tid av ett år
4 mom. Revisorerna skall före mars månads utgång ha fullgjort sitt uppdrag.

§9

Firmatecknare.
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av dem som styrelsen utser, var för sig.

§ 10 Stadgeändring
Förslag till ändring av föreningens stadgar skall ske i den ordning varom stadgas i 5 § 5 och 6
mom. För ändring av stadgarna erfordras att minst 2/3 av i beslutet deltagande medlemmar
bifaller framlagt förslag.
§ 11 Föreningens upplösande
1 mom. Föreningen kan icke upplösas med mindre än att samtliga medlemmar i allmän
omröstning (referendum) förenat sig därom eller att beslut fattas på två med minst sex
månaders mellanrum på varandra följande föreningsmöten varav ett skall vara ordinarie och att
beslut fattas på båda mötena med minst 2/3-dels majoritet.
2 mom. Vid beslut om föreningens upplösning skall beslut även fattas angående fördelning av
föreningens behållna tillgångar.

