Stadgar för

Stockholmsregionens Europaförening

§1

Föreningens firma
Föreningens firma är Stockholmsregionens Europaförening, ideell förening.

§2

Syfte
Föreningen är en ideell sammanslutning med uppgift att främja medlemmarnas gemensamma politiska intressen – och därmed Stockholm Mälarregionens intressen - genom att
samverka i frågor som rör regionens förhållande till Europeiska Unionen.

§3

Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun.

§4

Medlemskap
Konstituerande medlemmar, tillika huvudmän i föreningen, är Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms Län.
I övrigt erbjuds medlemskap till kommuner och kommunala organisationer inom Stockholm Mälarregionen som kan förväntas bidra till förverkligande av föreningens syfte.

§5

Organ
Föreningens beslutande organ är ordinarie föreningsstämma och föreningsstyrelsen.

§6

Avgift
Medlem skall årligen till föreningen erlägga avgift, vars storlek bestäms årligen av föreningsstämman. Avgiften betalas senast den 31 januari för innevarande år.
Avgift för det första verksamhetsåret, 2011, fastställs av den konstituerande föreningsstämman.

§7

Rösträtt
Rösträtt vid föreningsstämma tilldelas föreningens medlemmar/huvudmän i proportion till
avgiften. Varje 100 tkr berättigar till en röst.
Ombud/ställföreträdare för medlem äger företräda medlemmens samtliga röster.

§8

Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess syfte kan uteslutas efter beslut av styrelsen.

§9

Utträde
Utträde ur föreningen äger rum vid utgången av det räkenskapsår, som infaller näst efter
sex månader efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat.
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§ 10

Styrelse
Styrelsen skall bestå av ordförande samt åtta (8) övriga ledamöter med högst två (2) ersättare, varav Stockholms kommun skall utse tre (3) ledamöter, Stockholms läns landsting tre
(3) ledamöter och Kommunförbundet Stockholms län tre (3) ledamöter.
Styrelseledamöter och ersättare väljs av föreningsstämma för tiden från ordinarie föreningsstämma som följer närmast efter det val till kommun- och landstingsfullmäktige inom
Stockholms län fram till den föreningsstämma som följer efter nästa val till fullmäkteförsamlingarna.
Ordförande utses av styrelsen gemensamt.
Styrelsen ska ha minst tre sammanträden per år.
Övriga medlemmar i föreningen har rätt att utse en representant per medlem, vilken har
närvaro- och yttranderätt vid föreningsstyrelsens sammanträden.

§ 11

Strategisk inriktning
Föreningsstyrelsen fastställer varje år verksamhetens strategiska inriktning och anger prioriterade bevakningsområden. För verkställighet och därmed den operativa styrningen av
verksamheten svarar styrelse och VD i Stockholmsregionens Europakontor AB.

§ 12

Revisorer
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en kvalificerad revisor jämte ersättare för
tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
Stockholms kommun, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län
äger härutöver utse var sin lekmannarevisor jämte ersättare med samma befogenheter som i
aktiebolag. Övriga medlemmar i Föreningen äger gemensamt utse en lekmannarevisor i
Föreningen. Uppdraget som revisor och ersättare/suppleant gäller fram till den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap 21 § första stycket, som hålls året
efter det år då allmänna val till respektive fullmäktige resp. … förrättas nästa gång.

§ 13

Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser.

§ 14

Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 15

Årsredovisning
Styrelsen skall senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna överlämna
räkenskaperna samt styrelsens årsberättelse.
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§ 16

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls före maj månads utgång. Styrelsen bestämmer tid och
plats för föreningsstämman.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
a. val av ordförande och två justerare vid stämman
b. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
c. godkännande av dagordning
d. fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
e. styrelsens årsberättelse
f. revisorernas berättelse
g. frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
h. val av styrelseledamöter och ersättare
i. val av revisorer jämte ersättare samt anteckning om medlems val av lekmannarevisor jämte ersättare
j. fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer
k. avgift
l. övriga ärenden som efter behandling av styrelsen föreläggs föreningsstämman

§ 17

Kallelse till stämma
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per e-post till varje medlems officiella adress.
Kallelse skall vara utsänd tidigast fyra veckor före samt senast två veckor före ordinarie
stämma och senast en vecka före extra stämma.
Även andra meddelanden än kallelse till stämma bringas till medlemmarnas kännedom
skriftligen per e-post.

§ 18

Ändring av stadgar
Ändring av stadgar sker genom beslut vid ordinarie föreningsstämma efter det att samtliga
medlemmar/huvudmän beretts tillfälle att ta ställning därtill. För sådan förändring fordras
två tredjedels majoritet.

§ 19

Upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut av föreningsstämma med minst två tredjedels
majoritet av antalet angivna röster.
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till de av dem inbetalda ackumulerade avgifter.

Dessa stadgar är antagna vid konstituerande föreningsstämma den 17 februari 2011.

