Stadgar för Näringslivsforum i Skövde
§ 1 Föreningens syfte och verksamhet
Föreningen skall verka för en aktiv utveckling av näringslivet i Skövde.
Samverkan skall eftersträvas med:


Företag inom kommunen



Näringslivsorganisationer inom kommunen



Skövde Kommun



Högskolan och Gothia Science Park



Företag och näringslivsorganisationer inom regionen

§ 2 Medlemskap
Föreningen är öppen för företag och personer som direkt eller indirekt vill stödja
näringslivet i Skövde.
Medlem äger när som helst säga upp sig till utträde med uppsägningstid av tre
månader före utgången av föreningens verksamhetsår.
Uppsägningen skall vara skriftlig.
§ 3 Föreningens arbetsformer
Föreningens verksamhetsår skall vara kalenderår.
Föreningen sammanträder som regel minst två gånger per år. Ett av dessa är årsmöte
och hålls under första kvartalet. Kallelse till sammanträde utsändes senast två veckor
före.
För handläggning och beredning av högprioriterade frågor, utser styrelsen arbetsgrupper.
Föreningens löpande verksamhet handläggs av styrelsen och dess arbetsutskott.
Arbetsutskottet utses av styrelsen.
Vid sammanträden skall föras beslutsprotokoll. Protokollen skall, förutom av ordföranden,
justeras av en på sammanträdet utsedd justeringsman.
Beslut inom föreningen fattas med enkel majoritet.
§ 4 Föreningens styrelse, valberedning och revision
Styrelsen utgöres av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt en till fem
övriga ledamöter. Ordförande väljs på årsmötet. Viceordförande, sekreterare och kassör
utses av styrelsen. (Styrelsen äger rätt att vid behov delegera sekreterarens och
kassörens arbetsuppgifter till tjänsteman anställd av föreningen).
Styrelseledamöterna (inklusive ordföranden) väljs för en period av två år i taget. Om
möjligt görs ny- eller omval på ca hälften av styrelseledamöterna varje år för att säkra
kontinuitet i styrelsearbetet.
Valberedningen skall bestå av fyra personer utsedda vid årsmötet. Ny- eller omval varje
år.

I föreningens styrelse, valberedning och arbetsgrupper skall en jämn könsfördelning
eftersträvas
Föreningens revision skall utföras av en revisor med eller utan suppleant. Revisor skall
vara godkänd eller auktoriserad.
§ 5 Årsmöte
Vid årsmöte skall följande punkter behandlas:


Årsredogörelse



Ekonomisk redogörelse



Revisionsberättelse



Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret



Val av styrelse



Val av ordförande



Val av revisor och eventuell suppleant



Verksamhetsplan för innevarande och nästkommande verksamhetsår



Fastställande av medlems- och serviceavgifter, för det kommande verksamhetsåret.



Val av valberedning

§ 6 Medlems- och serviceavgifter
Varje medlem betalar en medlemsavgift samt en serviceavgift.
Avgifterna (och eventuella övriga avgifter) beslutas vid årsmötet.
Medlemsmatrikel upprättas inför varje årsmöte.
§ 7 Teckning av firman
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§ 8 Upplösning av föreningen eller ändring av stadgar
Uppstår fråga om ändring av stadgar eller om upplösning av föreningen, erfordras för
beslut att minst 2/3 av medlemmarna som är närvarande på årsmötet är ense om därom
samt att sådant beslut fattas å två på varandra följande sammanträden.
Vid upplösning av föreningen skall eventuella tillgångar utskiftas till annan
näringslivsorganisation

