
 

Stadgar för Företagarföreningen Mitt Skåne  
 

Förslag till årsmötet 18-04-23 

 

§ 1 Föreningens namn  

Föreningens namn skall vara Företagarföreningen Mitt Skåne.  

 

§ 2 Föreningens ändamål  

 

Föreningen har till ändamål att verka för en positiv och lönsam utveckling av besöksnäringen i 

Eslövs, Höörs och Hörby kommuner samt Skåne i övrigt. Föreningen skall aktivt samordna de 

olika aktörernas intresse för produktutveckling, marknadsföring och gästmottagning.  

 

§ 3 Föreningens säte  

 

Föreningens styrelse har sitt säte i Hörby kommun, Skåne län.  

 

§ 4 Medlemskap  

Till medlem kan antas en sökande som åtar sig följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till 

förverkligandet av föreningens ändamål. För att bli fullvärdig medlem ska sökanden driva 

verksamhet som till väsentlig del finansieras av intäkter från besöksnäringen. Ansökan om 

inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. För aktörer som inte har intäkter från 

besöksnäringen, men som ändå vill stödja utvecklingen av turismen i Skåne erbjuder föreningen 

ett stödmedlemskap. Medlemskap innebär att medlem registreras i föreningens personregister. 

Registret används för att kommunicera med medlemmar i mail, telefon, nyhetsbrev osv. 

 

§ 5 Medlemsskyldigheter  

Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda medlems- och serviceavgifter 

samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.  

 

§ 6 Medlemsavgift  

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift, som beslutas av årsmötet. 

Medlemsavgiften skall sättas så att den möjliggör för alla aktörer att vara medlemmar. 

Medlemsavgift betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.  

 

§ 7 Uteslutning  

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar 

dess intressen eller ändamål kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen. En utesluten 

medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till 

styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades  

 

  



§ 8 Avgång  

Avgång ur föreningen sker vid utgången av det kalenderår medlem skriftligen begärt utträde eller 

avgått av annan anledning. Inbetalda avgifter återbetalas ej vid avgång. Då medlem begär utträde 

erbjuds möjlighet att finnas kvar i föreningens register. Om medlem ej vill finnas kvar i register 

raderas alla uppgifter i samband med utträdet ur föreningen. 

 

§ 9 Styrelse  

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som skall bestå av en ordförande och sex till 

åtta ledamöter. Styrelseledamöterna, som utses av årsmötet för tiden fram till nästa ordinarie 

årsmöte, skall vara fullvärdiga medlemmar i föreningen och bör representera olika typer av 

verksamheter och geografisk lokalisering. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare 

och kassör. Styrelsen är ansvarig för personuppgiftshantering. 

 

§ 10 Beslutsmässighet  

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 

ordförande utslagsröst. 

 

§11 Valberedning  

Valberedningen för föreningen skall utgöras av tre personer varav en skall utses till 

sammankallande. Valberedningens ledamöter bör representera olika typer av verksamheter och 

geografisk lokalisering och skall vara fristående från styrelsen till föreningen. Valberedningen 

skall arbeta utifrån upprättad och av styrelsen beslutad arbetsordning. Styrelsen utser 2-3 

styrelserepresentanter som deltar på mötena i partnerskapet. 

 

§ 12 Revisorer  

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning 

utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie årsmöte för tiden fram 

till nästa ordinarie årsmöte. 

 

§ 13 Räkenskapsår  

Föreningens räkenskapsår följer kalenderår  

 

§ 14 Årsredovisning  

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast två månader före ordinarie årsmöte.  

Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse 

 

§ 15 Ärenden på ordinarie årsmöte. 

Ordinarie årsmöte skall hållas före utgången av april månad. Vid ordinarie föreningsstämma skall 

följande ärenden behandlas:  

1. mötets öppnande  

2. val av ordförande vid årsmötet 

3. val av sekreterare vid årsmötet. 

4. val av två justeringsmän – tillika rösträknare  

5. godkännande av röstlängden  

6. frågan om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning  

7. fastställande av dagordningen  

8. styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelsen  



9. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen  

10. beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

11. val av ordförande i föreningen för 1 år  

12. val av styrelseledamöter i föreningen för en tid av 2 år (halva antalet väljs årligen för en 

period av 2 år)  

13. val av två revisorer och en revisorssuppleant  

14. val av valberedning – varav en utses till sammankallande 

15. fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår  

16. fastställande av medlemsavgift och serviceavgift för kommande verksamhetsår 

17. fastställande av budget för kommande verksamhetsåret 

18. motioner (skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före föreningsstämma)  

19. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar 

20. mötet avslutas 

 

§ 17 Kallelse till årsmöte och andra meddelanden 

  

Styrelsen kallar till årsmöte. Extra årsmöte skall kunna hållas om minst 1/3 av föreningens 

medlemmar så påkallar skriftligen till styrelsen. Kallelse till årsmöte ska innehålla en uppgift om 

de ärenden som skall förekomma.  

 

Kallelsen ska utfärdas senast 4 veckor före ordinarie årsmöte samt senast en vecka före extra 

årsmöte.  

 

Kallelse till årsmöte och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post till 

samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till årsmöte ska styrelsen omedelbart underrätta 

revisorerna om detta genom brev eller via e-post.  

 

§ 18 Rösträtt på årsmöte 

Fullvärdiga närvarande medlemmar har rösträtt på årsmötet. Stödmedlemmar har yttrande- och 

förslagsrätt på årsmötet.  

 

§ 19 Beslutsordning vid årsmöte 

Alla frågor enligt dessa stadgar avgörs med enkel majoritet. Vid fråga om stadgeändring och 

upplösning av föreningen erfordras 2/3 majoritet av närvarande vid stämman.  

 

§ 20 Stadgeändringar  

Ändringar av föreningens stadgar bereds av styrelsen, kommuniceras i kallelse till extra eller 

ordinarie årsmöte och beslutas av mötet. 

 

§ 21 Upplösning av föreningen  

Upplösning av föreningen kan ske genom beslut på en ordinarie årsmöte och ett extra årsmöte 

med tre månaders mellanrum.  

 

§ 22 Förenings symboler (varumärken)  

De symboler eller andra av föreningen registrerade kännetecken får endast användas av 

fullvärdiga medlemmar och enligt det regelverk som styrelsen fastställer  

 



  



§ 23 Övrigt  

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ideella föreningar. 


