STADGAR för CENTRAL SWEDEN ideell förening
Fastställda av årsmötet 2018-04-09
Stadgar för den ideella föreningen CENTRAL SWEDEN med säte i Falun. Föreningen har
bildats och stadgarna antagits vid konstituerande årsmöte den 18 december 2009.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1§
Ändamål
Central Sweden är Dalarnas, Gävleborgs och Örebro läns förlängda arm i EU. Vårt mål är att
bidra till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier utifrån ett EUperspektiv. Detta görs inom två verksamhetsområden; politisk påverkan och projektstöd. Till
grund för Central Swedens verksamhet ligger medlemmarnas beställning med prioriterade
områden och aktiviteter.
2§
Sammansättning
Medlemmarna i föreningen är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län samt
andra organisationer som föreningens årsmöte beslutat välja in.
3§
Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
4§
Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande, vice ordförande eller kontorschefen var för sig.
5§
Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31
december.
6§
Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av föreningens stadgar, eller om fall förekommer som inte är
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan
avgöras av styrelsen.
7§
Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
8§
Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels hur föreningens tillgångar ska fördelas och
dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska tillställas medlemmarnas beslutande
församling.
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FÖRENINGENS MEDLEMMAR
9§
Medlemskap
Föreningen kan genom beslut vid årsmöte bevilja medlemskap till andra organisationer.
Ansökan om medlemskap ska tillställas föreningen skriftligen.
10 §
Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen senast 31
december. Medlemmen kan därefter utträda vid påföljande verksamhetsårs slut.
Det ordinarie årsmöte med föreningen som följer på den tidpunkt vid vilken utträdesansökan
inlämnats godkänner ansökan.
Beslutet ska åtföljas av en reglering av den utträdande medlemmens tillgångar och skulder till
föreningen.
11 §
Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter,
• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,
• ska betala medlemsavgift enligt beslut vid årsmötet samt övriga avgifter som beslutats
av föreningen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE
12 §
Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på
tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast fyra veckor före mötet sändas till medlemmarna.
Handlingarna, med förslag till verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse,
verksamhetsplan, budget och därtill styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens
yttranden ska av styrelsen senast två veckor före mötet sändas till medlemmarna.
13 §
Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Motion från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast åtta veckor före årsmötet. Styrelsen ska
till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.
14 §
Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på mötet. Varje medlem får
representeras av ett röstombud. Ledamot av styrelsen kan inte representera medlem. Såväl
medlem som styrelsen har förslags- och yttranderätt på årsmötet. Styrelsen har inte rösträtt vid
årsmötet.
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15 §
Beslutförhet
Årsmötet är beslutsmässigt när minst 2/3 av de röstberättigade medlemmarna är närvarande på
mötet.
16 §
Beslut och omröstning
Beslut fattas med acklamation eller om så begärs efter votering.
Med undantag för de i 7 § första stycket och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla
frågor genom enkel majoritet.
För beslut i andra frågor än personval krävs enkel majoritet, vilket innebär mer än hälften av
antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om ombud eller styrelseledamot begär det ska dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som stöds av
mötesordföranden, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten. Vid
personval ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
17 §
Valbarhet och nominering
Valbar till styrelsen är ledamot av medlemmarnas styrelser. Medlem i föreningen föreslår till
styrelseledamot och revisor till årsmötet.
Arbetstagare inom föreningen får inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i
föreningen.
18 §
Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens bokslut för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgift.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 4 år (sker vart fjärde år)
b) Två vice ordförande i styrelsen för en tid av 4 år (sker vart fjärde år)
c) Tre revisorer för en tid av 4 år, vilka en ska utses till sammankallande (sker
vart fjärde år)
13. Övriga frågor.
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19 §
Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 2/3 av föreningens
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla
skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte
att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista
för extra årsmöte ska tillställas medlemmarna senast en månad före mötet. Vid extra årsmöte
får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt och om beslutsmässighet vid extra årsmöte gäller vad som sägs i 14 § och 15 §.
20 §
Ägarråd
Ägarrådet består av tre representanter från respektive medlem. Ägarrådets roll är att ge råd till
och följa utvecklingen av styrelsens arbete. Ägarrådet ska sammanträda åtminstone en gång per
år. Tid och plats för genomförande av ägarråd fastställs av styrelsen.

REVISORER
21 §
Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda
senast åtta veckor före årsmötet.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast fyra veckor före
årsmötet.

STYRELSEN
22 §
Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt 2 vice ordförande. Varje medlem har rätt till en plats i
styrelsen.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter
beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.
23 §
Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för
föreningens angelägenheter.
Styrelsen ska svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata
medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
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•
•
•
•
•

verkställa av årsmötet fattade beslut,
planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
ansvara för och förvalta föreningens medel,
tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 21 §, och
förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden ska leda styrelsens
förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen
bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i
ordförandens ställe.
24 §
Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst 2/3 av antalet ledamöter har
begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter
är ense om beslutet. Vid lika röstetal har föreningens styrelseordförande utslagsröst. Röstning
får inte ske genom ombud.
Om styrelseordförande ej är närvarande vid lika rösttal så bordläggs beslut till nästa
sammanträde.
Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid
telefonsammanträde.
Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en
särskilt utsedd protokolljusterare.
25 §
Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta/delegera sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av
ärenden till enskild ledamot av styrelsen eller till anställd hos medlemmarna.
Den som fattat beslut med stöd av delegation enligt föregående stycke ska fortlöpande
underrätta styrelsen härom.
Delegation återtas genom styrelsebeslut.

TVIST
26 §
Skiljeklausul
Tvist mellan medlem och föreningen som inte kan avgöras genom förhandlingar mellan
parterna ska avgöras vid allmän domstol.
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