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§ 1 Firma
Föreningens firma är Norrköpings Företagsgrupp Ek. För.

§ 2 Ändamål
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och allmänna intressen,
genom att verka för:
i frågor av gemensam natur, företräda medlemmarnas ekonomiska och andra intressen
genom att ha regelbundna kontakter och samarbete med myndigheter. organisationer
och andra intressenter
att förhandla fram för medlemmarna fördelaktiga avtal med leverantörer
utbyte av informationer, erfarenheter och kunnande medlemmar emellan.
utvecklande av samarbetsformer som gemensamt kan utnyttjas av medlemmarna,
Medlemmarna deltar i föreningen genom att nyttja föreningens tjänster

3 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Östergötlands län, Norrköpings kommun.
4 Medlemskap
Som medlem kan antas fysisk eller juridisk person. som bedriver rörelse eller verksamhet i
Norrköpings kommun. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen av behörig
firmatecknare och ska innehålla uppgifter om sökandens verksamhet,

§ 5 Insats
Medlem ska deltaga i föreningen med en insats vars storlek, som fastställes på föreningens
stämma och som max får uppgå till 10 000 SEK, ska erläggas en månad efter det datum som
anges på av föreningen utsänd faktura till angivet bankgirokonto.

6 Medlemmars skyldighet
Medlem är skyldig:
-Att följa vad stämman och styrelsen beslutar
bidraga till föreningens löpande kostnader för åtgärder i medlemmarnas
gemensamma intressen.
-i övrigt bidraga till främjande av föreningens ändamål och intressen.

§ 7 Utträde
Anmälan om utträde ska ske skriftligen.
Utträde ur föreningen äger rum:
l . då delägare uppsagt sig till utträde vid det månadsskifte som infaller 6 månader
därefter
2. då delägare uteslutits eller annan omständighet än uppsägning till utträde föranlett
avgången vid det månadsskifte som ligger närmast den, då omständigheten inträffat.

8 Styrelsen
Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Styrelseledamöter och
suppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma (årsmöte) ena året. intill dess
ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hållits under andra räkenskapsåret efter valet.
Mandattiden för styrelsens ledamöter ska bestämmas så att årligen avgår halva antalet
ledamöter och halva antalet suppleanter. Vid udda antal styrelseledamöter avgår ena året det
antal som är närmast lägre och andra, det som är närmast högre än hälften.
Styrelseledamot och suppleant behöver inte vara medlem i föreningen.

9 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen. av styrelsens ledamöter,
två i förening.

10 Räkenskapsår
Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari-31 december.

§ 11 Tid för avlämnande av redovisning
Styrelsen ska senast den 31 januari avlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§ 12 Revision
Revisorerna ska vara två ordinarie och en suppleant och väljs på ordinarie
föreningsstämma för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra
räkenskapsåret efter valet.
Mandattiden för respektive revisor går ut vid ordinarie föreningsstämma varje år. Revisorerna
ska avlämna sin revisionsberättelse senast den 15 februari.
§13 Stämma
En ordinarie föreningsstämma hålls årligen på tid och plats som bestäms av styrelsen.
Årsstämman hålls senast under mars månad.
Extra föreningsstämma ska av styrelsen utlysas, då det för behandling av uppgivet ärende
skriftligt begärts av minst l /10-del av föreningens medlemmar, eller då styrelse eller revisor
så begär.
Vid föreningsstämman är varje medlem som inte uppsagt sig till utträde eller uteslutits och
som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen, röstberättigad och har en röst. Medlem äger
rätt att låta sig företrädas genom ombud. Ingen får på grund av fullmakt företräda mer än
en medlem.
§14 Kallelse och meddelanden
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelande till medlem sker genom brev med
posten eller via e-post. Kallelseåtgärden ska vara vidtagen tidigast fyra veckor och senast
två veckor för ordinarie och senast en vecka före extra stämma.

15 Ärenden vid ordinarie stämma
Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma:
1.

Stämmans öppnande

2.

Val av ordförande för stämman

3.

Val av protokollförare

4.

Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll

5.

Fastställande av röstlängd

6.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

7.

Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret

8.

Revisorernas berättelse

9.

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av årsavgift för nästkommande räkenskapsår
11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av revisor och suppleant
14. Val av valberedning bestående av tre ledamöter jämte en suppleant
15. Ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman
16. Övriga ärenden
17. Avslutning

