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Stadgar 

§ 1. Namn och säte 
Föreningens namn är Föreningen Örntreprenörerna med säte i Örnsköldsviks kommun. 

§ 2. Idé 
Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med en vision om ett samhälle där 
Entreprenörskap i alla sina former uppmuntras och tillåts utvecklas. Med detta menas inte bara 
affärsverksamhet utan även andra typer av strävanden som inbegriper ledarskap, kreativitet, 
innovationsbenägenhet, uppfinningsrikedom, samhällsengagemang och nyskapande i förening 
med goda demokratiska principer och jämlikhet. 

Föreningens syfte är att befrämja möjligheter till en positiv entreprenöriell utveckling 
(affärsmässigt, kulturellt och socialt) för både medlemmarna och det lokala samhället. 

§ 3. Ändamål 
Föreningens främsta mål är att verka för idé-, kunskaps- och kontaktsutbyte som kan både 
fördjupa och vidga medlemmarnas och även andras insikter och perspektiv i vad 
entreprenörsanda betyder för hela samhällets skapande kraft och långsiktiga utveckling. 
Detta främjas bland annat genom följande: 

• Verka för utvecklandet av kontaktnät både inom och utom landet 
• Gynna tillvaratagandet av det lokala innovationsarvet 
• Samverka till spridande av information om regionens entreprenöriella anda och utveckling 
• Samarbete med andra intressenter för att stödja/driva olika projekt 
• Medverka i anordnandet av och/eller deltagandet i seminarier, föredrag, konferenser, studiecirklar, 

studieresor och andra evenemang av kunskapshöjande karaktär 
• Arrangera aktiviteter/upplevelser som skapar ett gott kamratskap och en trivsam social gemenskap bland 

medlemmarna. 

§ 4. Medlemskap 
Föreningen är öppen till alla, både juridiska och fysiska personer, som är intresserad av 
föreningens idé och ändamål och godkänner dessa stadgar. 

4.1 Inträde: Person blir medlem genom att betala de av årsstämman fastställda medlemsavgifter 
(se punkt 4.5 nedan) till föreningen på det sätt som styrelsen beslutar. 

4.2 Utträde: Medlem som vill avsluta medlemskapet i föreningen anmäler det skriftligen till 
styrelsen och är därmed omedelbart skild från förening. Medlem som efter en påminnelse icke 
erlagt stadgeenligt medlemsavgift anses efter påminnelsens sista betalningsdatum utträtt ur 
föreningen. 

4.3 Uteslutning: Styrelsen äger, att ur föreningen utesluta medlem som bryter mot stadgarna, 
och/eller som uppenbarligen skadar föreningen, enskild medlem eller ett specifikt projekt eller 
som motarbetar föreningens intressen eller ändamål. Uteslutning sker omedelbart i och med 
beslutets delgivning. Den som uteslutits kan anföra besvär över beslutet vid nästa årsstämma. 
Besvärsskrivelsen skall vara inkommen till föreningens styrelse senast fyra (4) veckor före 
årsstämma. Vederbörande skall beredas tillfälle att närvara vid prövning av frågan och själv föra 
sin talan. 
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4.4 Åliggande och rätt: Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och beslut. Medlem har 
rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt. Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller 
egendom vid upplösning av föreningen. 

4.5 Medlemsavgifter: Medlem betalar avgift vars storlek fastställs vid ordinarie årsstämma. Ny 
medlem i föreningen är skyldig att erlägga en inträdesavgift till föreningen. Inträdesavgiftens 
storlek fastställs vid ordinarie årsstämma. 

4.6 Personuppgifter: Medlem har genom sitt medlemskap samtyckt till att föreningen antecknar 
medlemmens personuppgifter i föreningens matrikel samt att namn och adressuppgifter får 
offentliggöras, inom ramen för föreningens verksamhet, oavsett framställningsform. Medlem 
som ej godkänner något av ovanstående skall skriftligen meddela detta till styrelsen. Medlem är 
själv skyldig att uppdatera styrelsen om förändring av personuppgifter (adressändring med mera). 

4.7 Hedersmedlem: Utsedda hedersmedlemmar är befriade från alla medlemsavgifter. 

§ 5. Beslutande organ 
Föreningens beslutande organ är årsstämma, extra föreningsstämma och styrelsen. Stämmor är 
beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på stämman och 
stämman blivit stadgeenligt utlyst. Enskild medlems rätt att påverka föreningens angelägenheter 
utövas under års- och föreningsstämma. Varje medlem äger en (1) röst vardera. Röstning via 
ombud är ej tillåtet. 

§ 6. Årsstämma 
Årsstämma är föreningens högsta beslutande organ. Till årsstämma kallas samtliga medlemmar. 

6.1 Period: Årsstämma skall hållas före utgången av mars månad. 

6.2 Kallelse: Kallelse till årsstämma skall på lämpligt sätt delges senast två (2) veckor före 
stämman. Har förslag väckts om stadgeändring, upplösning eller fusion av föreningen med annan 
förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det 
anges i kallelsen. 

6.3 Förslag: Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas på årsstämman. Enskild 
medlems förslag, för behandling vid årsstämma, skall vara ingivet till föreningens styrelse senast 
fyra (4) veckor före årsmötet. Förslaget, jämte styrelsens yttrande över det, skall finnas tillgängligt 
för föreningens medlemmar senast en (1) vecka före mötet. Styrelsens förslag till årsmötet skall 
finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast en (1) vecka före årsmötet. I kallelsen skall 
anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

6.4 Rätt: Yttrande-, förslags och rösträtt tillkommer medlem, som har fullgjort sina skyldigheter 
mot föreningen, vilket motsvaras av betalt medlemsavgift för år som årsstämman avhandlar. 

6.5 Beslut och omröstning: Röstning sker öppet, såvida ej någon vid mötet fordrar röstning med 
slutna sedlar. Beslut sker med absolut majoritet (mer än hälften av vid valet avgivna godkända 
röster) förutom i frågor, där stadgorna föreskriver annorlunda. Vid lika röstetal äger 
mötesordförande utslagsröst, dock ej vid val och sluten omröstning, i vilka fall frågan avgöras 
genom lottning. Vid val förklaras den eller de valda som erhåller de flesta rösterna (relativ 
majoritet). För val av ordförande fordras dock för att vara vald mer än hälften av vid valet 
avgivna godkända röster (absolut majoritet). Ledamot av styrelsen (gäller även tjänstgörande 
ersättare) har inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet. Beslut bekräftas med klubbslag.  
 
 

2 av 5 



 

 

6.6 Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma: 
• Fråga om stämman har tillkommit i stadgeenlig ordning 
• Val av ordförande och sekreterare för mötet 
• Val av protokolljusterare, tillika rösträknare 
• Beslut om dagordningen 
• Verksamhetsberättelse och årsredovisning 
• Revisorernas berättelse 
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
• Beslut om medlemsavgifter för nästkommande kalenderår 
• Styrelsens förslag till årsstämma 
• Enskilda medlemmars förslag till årsstämma 
• Val av; 

a) ordförande (se § 9) 
b) styrelseledamöter och styrelsesuppleant(er) (se § 9) 
c) revisor(er) och revisorsuppleant(er) (se § 10) 
d) övriga förtroendeposter 
e) valberedare till nästa årsstämma (se § 11) 

• Övriga ärenden 

Frågor av förslagskaraktär som inte tagits med i styrelsens förslag till dagordning får ändå 
behandlas efter särskilt beslut av årsstämma med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de 
närvarande röstberättigade medlemmarna. Fråga om stadgeändring får dock inte tas upp på detta 
sätt (se § 16). 

§ 7. Extra föreningsstämma 
Extra föreningsstämma skall hållas, när styrelsen finner detta erforderligt, eller när revisorerna 
eller minst en femtedel (1/5) av föreningens medlemmar - med angivande av ändamål - gör 
skriftlig framställning om detta till föreningens styrelse. Ordinarie årsstämma kan även självt 
besluta om extra stämma inom viss tid. 

7.1 Kallelse: Kallelse till extra stämma skall ske senast två (2) veckor före stämman. Till extra 
stämma kallas samtliga medlemmar. 

7.2 Förslag: Vid extra stämma skall endast de frågor behandlas som är anledningen till att det 
hålls och dessa frågors art skall anges i kallelsen. Vid extra stämma skall de ärenden, som avses bli 
behandlade, finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast en (1) vecka före mötet. 

§ 8. Valbarhet 
Valbar till förtroendeposter är medlem av föreningen. Dock behöver revisor och 
revisorsuppleant ej vara medlem. 

§ 9. Styrelse 
9.1 Sammansättning: Styrelsen väljs av årsstämman. Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och 
högst sju (7) ledamöter inklusive ordföranden, med minst en (1) och högst tre (3) suppleanter. 
Ordföranden väljs normalt på årsstämma för en mandatperiod om minst ett (1) och högst tre (3) 
år. Avgår ordföranden innan mandatperiodens slut skall styrelsen kalla till extra föreningsstämma 
inom tre (3) månader efter ordförandens avgång för att välja ny ordförande. Styrelseledamöter 
och suppleant(er) väljs av årsstämma för en mandatperiod om minst ett (1) och högst tre (3) år. 
Suppleanten ersätter ordinarie ledamot. Avgår ledamot, förutom ordförande, under mandattiden 
inträder suppleanten i dennes ställe. 
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9.2 Konstituering och tillträde: Styrelsen, förutom ordförande, konstituerar sig själv. 
Ledamöterna tillträder sina mandat omedelbart efter det konstituerande mötet, som skall hållas 
senast fyra (4) veckor efter årsstämma. 

9.3 Mötesförfarande och beslutförhet: Styrelsemedlemmar kallas normalt till styrelsemöte av 
ordföranden minst fem (5) dagar innan mötet skall hållas. I brådskande ärenden kan kortare 
kallelsetid vara behövligt. Ledamöter kan också kallas till styrelsemöte om minst två (2) ordinarie 
ledamöter bedömer det nödvändigt. Styrelsen är beslutsmässig vid närvaro av minst hälften av 
ledamöterna. Styrelsens beslut antas genom röstning med absolut majoritet. Vid lika röstetal äger 
ordföranden utslagsröst. 

9.4 Åligganden och arbetsår: Styrelsen kan utse utskott och kommittéer samt bestämma de 
ärenden i vilka dessa äger att utöva styrelsens beslutanderätt. 
Styrelsen åläggs bland annat att: 

• bevaka föreningens intressen och ansvara för dess verksamhet 
• avge utlåtanden över inkomna förslag och framställningar 
• fatta beslut och vidta åtgärder i de ärenden, som ej skall avgöras av föreningsstämma 
• verkställa av föreningen i möten fattade beslut 
• avgöra frågor om medlemskap och upprätta medlemsmatrikel 
• förvalta föreningens tillgångar samt låta föra föreningens räkenskaper 
• förbereda och kalla till årsstämma samt avge årsredovisning och verksamhetsberättelse vid årsstämma 
• vid årsstämma framlägga förslag till medlemsavgifter 
• hålla medlemmarna informerade om verksamheten 
• besluta om firmateckning för styrelsen. 

Styrelsens arbetsår räknas från årsstämma till årsstämma. 

9.5 Adjungering av styrelseledamöter: Styrelsen äger rätt att utse enskild person till adjungerad 
ledamot i styrelsen. Adjungerad ledamot har yttrande och förslagsrätt men inte rösträtt. 

§ 10. Revisor och revision 
10.1 Revisor: Under årsstämma skall väljas minst en (1) och högst två (2) revisorer och högst två 
(2) revisorssuppleanter för tiden intill dess årsstämma hållits påföljande räkenskapsår. I händelse 
av avgång innan mandatperiodens slut, där endast en revisor och inga suppleanter finns, skall 
styrelsen kalla till extra föreningsstämma inom tre (3) månader efter revisorns avgång för att 
därmed välja ny revisor. 

10.2 Revision: Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsstämme- 
och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning och övriga handlingar. 
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fyra (4) veckor före årsstämma. 
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en (1) vecka före 
årsstämma. 

§ 11. Valberedningen 
Valberedningen består av sammankallande och minst två (2) övriga ledamöter valda av 
årsstämman. Valberedningen sammanträder när sammankallanden eller minst halva antalet 
ledamöter så begär. Det åligger valberedningen att föreslå kandidater till de val som skall hållas på 
stundande årsstämma. Valberedningen är skyldig att inhämta relevant information till de val som 
skall genomföras. Valberedningen skall senast två (2) veckor före årsstämman tillfråga dem vilkas 
mandattid utgår vid stämmans slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. 
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§ 12. Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår. 

§ 13. Protokoll 
Vid föreningens och styrelsens sammanträden skall protokoll föras. 

§ 14. Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter 
gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. 

§ 15. Stadgetolkning 
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda 
i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsstämma. I brådskande fall får frågan avgöras 
av styrelsen. 

§ 16. Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar kräver likalydande beslut med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av 
avgivna röster oberoende av hur många som är närvarande, vid två (2) på varandra följande 
föreningsstämmor med minst sex (6) månaders mellanrum, varav minst ett skall vara ordinarie 
årsstämma. 

§ 17. Upphörande och fusion 
17.1 Upphörande: För beslut om föreningens upplösning fordras minst tre fjärdedels (3/4) 
majoritet av avgivna röster oberoende av hur många som är närvarande, vid två på varandra 
följande föreningsstämmor med minst sex (6) månaders mellanrum, varav minst ett skall vara 
ordinarie årsstämma. Vid upplösning skall föreningens skulder betalas. Därefter skall föreningens 
tillgångar helst tillfalla ideell verksamhet i enighet med förenings ändamål och hemort. I annat fall 
skall kvarvarande tillgångar överföras till naturskyddsföreningens ”Projekt havsörn” eller annat 
motsvarande projekt för att rädda örnen i Sverige. Beslut om detta fattas på den sista stämman. 

17.2 Fusion: Vid sammanslagning med annan förening fordras beslut med minst tre fjärdedels 
(3/4) majoritet av avgivna röster oberoende av hur många som är närvarande, vid två på varandra 
följande föreningsstämmor med minst sex (6) månaders mellanrum, varav minst ett skall vara 
ordinarie årsstämma. Föreningens tillgångar, skulder, andra åtaganden, skyldigheter och 
rättigheter överlåts i den nya sammanslutningen. 

17.3 Arkivering: Den upplösta föreningens handlingar med mera bör arkiveras genom gåva till 
lämpligt folkrörelsearkiv eller motsvarande. 
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