STADGAR FÖR

§1

ÄNDAMÅL

Svenljunga företagarförening har som uppgift att tillvarata
gemensamma intressen för medlemmarna och att främja områdets
företagarverksamhet.
§2

MEDLEMSKAP

Företag som bedriver verksamhet i Svenljunga kan erhålla medlemskap.
Inträde i föreningen prövas av styrelsen för godkännande.
§3

UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

Medlem som ej vill kvarstå i föreningen anmäler detta till styrelsen. Rätt att
utesluta medlem, som uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar och
syftemål, tillkommer styrelsen. Medlem som uteslutits, medges att vid
nästföljande föreningssammanträde söka ändring i styrelsens beslut. Medlem
som beviljats utträde eller uteslutits ur föreningen, kan ej komma med några
ekonomiska krav eller andra anspråk mot föreningen.
§4

SAMMANTRÄDEN

Förutom ett årsmöte i januari-april sammankommer föreningen när styrelsen
anser så önskvärt. Kallelse till årsmöte och andra sammankomster skall ske via
brev till medlemmarna senast 14 dagar innan mötet.
§5

RÖSTRÄTT

Varje medlem äger en röst. Vid fattande av beslut inom föreningen och
styrelsen gäller vid lika röstetal den mening som ordföranden vid
sammanträdet biträder. Röstning via fullmakt godkänns ej.
§6

STYRELSEN

Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse som består av en
ordförande och lägst sex ledamöter. Antalet ordinarie ledamöter fastställs
och föreslås för varje verksamhetsår av valberedningen. Första gången väljs
cirka halva styrelsen på två år och andra halvan på ett år. Dessutom skall
två revisorer och en revisorssuppleant utses. Efter att årsmötet utsett
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ordförande, utser styrelsen inom sig kassör, sekreterare och övriga
ledamöter.
§7

TECKNINGSRÄTT

Föreningen tecknas av ordföranden. Föreningens bankkonto tecknas av
ordföranden och kassören var för sig.
§8

REVISION

Räkenskaperna som avslutas den 31 december, skall tillställas revisorerna
senast den 15 februari och vara av dessa granskade före februari
månads utgång.
§9

ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Styrelse- och revisionsberättelse föredras vid årsmötet liksom ansvarsfrihet
prövas för styrelsen. Vid årsmötet väljs styrelse, revisorer, valberedning om
tre ledamöter varav en sammankallande samt fastställande a v årsavgiftens
storlek för nästkommande verksamhetsår.
§ 10

ÅRSAVGIFT

Årsavgiften skall vara erlagd före maj månads utgång varje år.
§ 11

STADGEÄNDRING

Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan ske vid årsmöte. För sådana beslut
fordras att minst två tredjedelar av föreningens närvarande medlemmar
beslutar ändringarna eller tilläggen.
§ 12

FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Beslut rörande föreningens upplösning fattas på samma sätt som i § 11.
Vid beslut om att föreningen skall upplösas, avgörs samtidigt hur
föreningens eventuella tillgångar skall disponeras, sedan föreningens
skulder och förbindelser avklarats.
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