
STADGAR 

för 

RONNEBY FÖRETAGSFÖRENING 

 

1 

Föreningens syfte och ändamål 

Ronneby Företagsförening är en ideell förening med syfte att främja kontakter mellan näringsidkare 
inom Ronneby kommun. Föreningens ändamål att främja näringslivets utveckling och fortbestånd, 
samt verkar för samarbete och samförstånd mellan näringsidkare, samt tillvarataga medlemmarnas 
intressen.  

 

2 

Styrelsens säte 

Föreningens styrelse har sitt säte i Ronneby. 

 

3:1 

Medlemskap 

Till medlem kan antagas näringsidkare som bedriver verksamhet inom Ronneby kommun. 

 

3:2 

Medlems och serviceavgift skall erläggas efter de grunder som årsmötet beslutar. 

 

3:3 

Ansökan om medlemskap ställes till styrelsen, som har att pröva ansökan. Inträde får inte vägras om 
det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens syfte 
eller annan orsak. 

 

3:4 

Styrelsen skall föra en medlemsförteckning. Denna skall innehålla uppgifter om vilka som är 
medlemmar i föreningen och deras adresser. 

 

 

 



 

 

4:1 

Utträde 

Uppsägning till utträde ur föreningen skall göras skriftligt. 

 

4:2 

Utträde ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter det att tre (3) 
månader förflutit från uppsägningen. 

 

4:3 

Medlem som inte iakttar sina förpliktelser, skadar, motverkar eller handlar i strid med föreningens 
syfte, kan uteslutas ur föreningen genom majoritetsbeslut av styrelsen. Medlem som ej betalt full 
årsavgift kan uteslutas ur föreningen. Styrelsen beslutar om uteslutning. 

 

5 

Styrelsen 

Styrelsen består av minst fem och högst nio (5-9) ledamöter, samt minst två (2) och högst fyra (4) 
suppleanter. Av ledamöterna skall en vara ordförande. Ordförande och ledamöter väljes för ett (1) 
eller två (2) år. Suppleanterna väljs på ett (1) eller två (2) år. Återval kan ske. 

 

6 

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. 

 

7 

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande. kassör. sekreterare och eventuella övriga funktionärer. 

 

8 

Ordföranden kallar styrelsen till sammanträden Dessutom kan på begäran av minst en tredjedel av 
styrelsens ledamöter styrelsen sammankallas. Kallelse till styrelsemöte skall ske minst sju (7) dagar 
före sammanträdet. Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som undertecknas och 
justeras av ordförande och en ledamot som styrelsen utsett. 

Ledamöter har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i 
nummerordning och förvaras på betryggande sätt. 



 

 

9 

Det åligger styrelseledamot att omgående anmäla förhinder, Ledamot som utan giltigt förfall uteblir 
från tre sammanträden under ett verksamhetsår. anses ha lämnat sitt uppdrag. 

Suppleanterna har rätt att närvara på samtliga sammanträden, men har ingen rösträtt då samtliga 
ledamöterna är samlade. Suppleanter inträder och har rösträtt då någon ledamot inte är närvarande. 

 

10 

Styrelsen är beslutsför när en majoritet av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller 
den mening för vilken minst hälften av de närvarande röstar. Vid lika röstetal gäller den mening som 
ordföranden biträder. 

 

11 

Föreningen tecknas av styrelsen eller av dem styrelsen därtill utser. 

 

12 

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

 

13 

Ordinarie årsstämma skall hållas årligen under mars månad. Extrastämma skall hållas om styrelsen 
beslutar om detta. Om minst en femtedel av föreningens medlemmar skriftligen med angivande av 
ärende, som önskas behandlat, begär extra stämma skall styrelsen kalla till detta. 

 

14 

Medlem som önskar få ärende upptaget till behandling på ordinarie stämma, skall meddela detta 
skriftligen senast den 31 januari. 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

På ordinarie stämma skall förekomma: 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Val av sekreterare vid stämman 

3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 

4. Val av två justeringsmän, som tillika är rösträknare. 

5. Fråga om stämman utlyst på behörigt sätt 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fastställande av resultat-och balansräkning 

9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust  

    enligt balansräkning 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter 

12. Val av suppleanter 

13. Val av revisorer  

14. Val av valberedning 

15. Beslut om föreningsavgifter inför följande verksamhetsår 

16. Övriga ärenden 

17. Mötets avslutning 

På extra stämma skall utöver ärenden enligt punkt 1-5 ovan endast  förekomma de ärenden för vilka 
stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman. 

 

16 

Kallelse till stämman skall ske skriftligen och skickas elektroniskt, senast fjorton (14) dagar före 
ordinarie stämma och senast fem (5) dagar före extra stämma och innehålla uppgift om 
förekommande ärenden. 

 

 

 

 



 

17 

Vid föreningsstämman har varje medlem en (1) röst. 

 

18 

Föreningsstämmans beslut utgöres av den mening, som har fått minst hälften av de avgivna rösterna. 
eller vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. 

 

19 

 

Val av styrelseledamot sker genom sluten omröstning om sådan begärs. Vid lika röstetal avgörs valet 
genom lottning. 

 

20 

Vid föreningsstämma utses en valberedning vars medlemmar väljes på ett (1) eller två (2) år, med 
uppgift att upprätta förslag till vid nästkommande stämma förekommande val. Valberedningen skall 
bestå av tre ledamöter, av vilka en skall vara sammankallande. 

 

21 

Förslag om ändring av föreningens stadgar skall meddelas i anslutning till kallelsen till årsmötet. 
Beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt om minst två 
tredjedelar av röstberättigade medlemmarna på stämman har förenat sig om det. 

 

22 

Föreningsstämman kan besluta att föreningen skall träda i likvidation eller ska upplösas. Ett beslut 
om likvidation är giltigt endast om minst två tredjedelar av röstberättigande medlemmar har förenat 
sig om beslutet eller har fattats på två på varandra följande stämmor. Föreningens tillgångar skall i 
händelse av upplösning utskiftas och fördelas lika mellan föreningens medlemmar. 

 

Ronneby 2022-03-29 

 

 

 


