
Stadgar	  för	  föreningen	  CSR	  Småland,	  ideell	  förening	  
Antagna	  vid	  bildandemöte	  2016-‐04-‐29	  

	  

§ 1.	  Namn	  
Föreningens	  namn	  är	  CSR	  Småland,	  ideell	  förening.	  

	  
§ 2.	  Föreningens	  ändamål	  	  

Föreningen	  har	  till	  ändamål	  att	  skapa	  engagemang	  bland	  företag	  och	  andra	  aktörer	  till	  att	  
utveckla	  hållbara	  verksamheter	  och	  därigenom	  bidra	  till	  en	  attraktiv	  region,	  samt	  att	  vara	  en	  
mötesplats	  som	  bidrar	  till	  hållbar	  verksamhetsutveckling	  och	  nya	  affärsidéer.	  	  

§ 3.	  Säte	  	  
Föreningen	  har	  sitt	  säte	  i	  Jönköpings	  kommun.	  

	   	  
§ 4.	  Medlemskap	  

Rätt	  att	  vinna	  inträde	  och	  medlemskap	  i	  föreningen	  har	  organisation	  som	  förklarar	  sig	  vilja	  
följa	  föreningens	  stadgar	  och	  som	  vill	  utvecklas	  i	  hållbar	  riktning.	  Föreningen	  vänder	  sig	  
främst	  till	  organisationer	  i	  Småland,	  men	  är	  också	  öppen	  för	  organisationer	  utanför	  Småland,	  
som	  uppfyller	  kriterierna	  för	  medlemskap.	  	  
	  
Med	  organisation	  avses:	  

• AB,	  HB	  och	  enskilda	  näringsidkare	  som	  bedriver	  verksamhet	  
• Ideella	  och	  ekonomiska	  föreningar	  
• Offentliga	  aktörer	  (t.ex.	  kommuner,	  landsting,	  regioner,	  statliga	  myndigheter,	  aktörer	  

inom	  forskning	  och	  utbildning)	  
	  
Årsmötet	  kan	  besluta	  om	  att	  inrätta	  olika	  kategorier	  av	  medlemskap.	  
	  

§ 5.	  Ansökan	  om	  medlemskap	  
Ansökan	  om	  medlemskap	  skall	  ske	  skriftligen	  till	  föreningen.	  Beslut	  om	  inval	  görs	  av	  
styrelsen	  och	  ska	  meddelas	  sökanden	  utan	  dröjsmål	  samt	  föreningens	  medlemmar	  vid	  
kommande	  årsmöte.	  Medlemskapet	  är	  giltigt	  från	  att	  medlem	  betalat	  sin	  medlemsavgift.	  
	  

§ 6.	  Utträde	  och	  uteslutning	  
Medlem	  som	  önskar	  utträda	  ur	  föreningen	  skall	  skriftligen	  anmäla	  detta	  till	  styrelsen	  och	  
anses	  därmed	  omedelbart	  ha	  lämnat	  föreningen.	  Inbetalda	  medlemsavgifter	  återbetalas	  
inte.	  	  
	  
Medlem	  som	  försummat	  att	  betala	  beslutade	  avgifter,	  som	  motarbetar	  föreningens	  
verksamhet	  eller	  ändamål,	  eller	  uppenbarligen	  skadar	  föreningens	  intressen,	  kan	  uteslutas	  
ur	  föreningen	  efter	  beslut	  i	  styrelsen.	  
	  
Fråga	  om	  uteslutning	  får	  inte	  avgöras	  förrän	  medlem	  fått	  del	  av	  de	  omständigheter	  som	  
föranlett	  att	  medlemskapet	  ifrågasätts.	  Beslut	  om	  uteslutning	  får	  inte	  fattas	  förrän	  
medlemmen	  fått	  tillfälle	  att	  yttra	  sig	  inom	  av	  föreningsstyrelsen	  angiven	  tid,	  minst	  30	  dagar.	  



I	  beslutet	  ska	  skälen	  för	  uteslutning	  redovisas.	  Beslutet	  ska	  meddelas	  berörd	  medlem	  inom	  
14	  dagar	  efter	  beslutet.	  	  

§ 7.	  Medlemsåtagande	  
Föreningens	  arbete	  utgår	  från	  att	  medlemsorganisationer	  agerar	  utifrån	  sina	  förutsättningar	  
och	  villkor.	  Medlemmar	  åtar	  sig	  att:	  	  

• Verka	  för	  en	  hållbar	  utveckling	  	  
• Dela	  erfarenheter	  för	  att	  inspirera	  och	  lära	  	  
	  
§ 8.	  Medlemsavgift	  

Medlemsavgiften	  är	  årlig	  och	  fastställs	  av	  årsmötet	  för	  kommande	  år.	  Medlemsavgift	  skall	  
vara	  inbetald	  inom	  två	  månader	  efter	  följande	  årsskifte.	  	  
	  

§ 9.	  Beslutande	  organ	  
Föreningens	  beslutande	  organ	  är	  årsmöte,	  extra	  årsmöte	  och	  styrelsen.	  	  

§ 10.	  Årsmöte	  	  
Årsmötet	  är	  föreningens	  högsta	  beslutande	  organ.	  Ordinarie	  årsmöte	  skall	  hållas	  senast	  före	  
april	  månads	  utgång.	  	  
	  
Skriftlig	  kallelse	  till	  årsmöte	  skickas	  via	  e-‐post	  och	  skall	  vara	  medlemmarna	  tillhanda	  tidigast	  
fyra	  veckor	  och	  senast	  två	  veckor	  före	  årsmötesdagen.	  I	  kallelsen	  skall	  förslag	  till	  dagordning	  
för	  årsmötet	  framgå.	  Verksamhets-‐	  och	  förvaltningsberättelse,	  revisionsberättelse,	  förslag	  
till	  verksamhetsplan	  och	  budget	  samt	  styrelsens	  förslag	  och	  inkomna	  motioner	  med	  
styrelsens	  yttrande	  skall	  finnas	  tillgängliga	  för	  medlemmarna	  senast	  en	  vecka	  före	  årsmötet.	  	  
	  
Såväl	  medlem	  som	  styrelse	  får	  avge	  förslag	  att	  behandlas	  till	  årsmötet.	  Förslag	  från	  medlem	  
skall	  vara	  styrelsen	  tillhanda	  senast	  fyra	  veckor	  före	  årsmötet.	  Styrelsen	  ska	  till	  årsmötet	  
avge	  skriftliga	  yttrande	  över	  förslaget.	  	  
	  
Om	  styrelsen,	  revisorn	  eller	  minst	  hälften	  av	  medlemmarna	  begär	  det,	  ska	  extra	  
föreningsstämma	  utlysas.	  Skriftlig	  kallelse	  ska	  vara	  medlemmarna	  tillhanda	  senast	  två	  veckor	  
före	  mötesdagen.	  Av	  kallelsen	  ska	  klart	  framgå	  vilka	  ärenden	  som	  ska	  behandlas.	  Inga	  övriga	  
ärenden	  än	  de	  som	  framgår	  av	  kallelsen	  behandlas	  på	  extra	  årsmöte.	  	  

§ 11.	  Rösträtt	  vid	  årsmöte	  
Varje	  medlemsorganisation	  har	  rätt	  att	  utse	  ett	  ombud.	  Vid	  varje	  omröstning	  har	  varje	  
ombud	  en	  röst.	  Mötet	  är	  beslutsmässigt	  med	  det	  antal	  röstberättigande	  medlemmar	  som	  är	  
närvarande	  på	  mötet.	  	  
	  
Omröstning	  och	  val	  skall	  ske	  öppet,	  om	  sluten	  omröstning	  inte	  begärs.	  
	  
Vid	  lika	  röstetal	  har	  ordföranden	  vid	  mötet	  utslagsröst	  utom	  i	  fråga	  om	  val,	  då	  avgörandet	  
sker	  med	  hjälp	  av	  lottning.	  
	  



§ 12.	  Ärenden	  på	  årsmötet:	  
 

1. Årsmötets	  öppnande	  
2. Val	  av	  ordförande	  och	  sekreterare	  för	  mötet	  	  
3. Fastställande	  av	  röstlängd	  
4. Val	  av	  två	  personer	  att	  jämte	  ordförande	  justera	  mötets	  protokoll	  tillika	  vara	  

mötets	  rösträknare	  
5. Fråga	  om	  kallelse	  till	  årsmötet	  skett	  enligt	  stadgarna	  
6. Fastställande	  av	  föredragningslista	  
7. Föredragning	  av	  styrelsens	  verksamhets-‐	  och	  förvaltningsberättelse	  för	  det	  

senaste	  räkenskapsåret	  
8. Föredragning	  av	  revisorernas	  berättelse	  över	  styrelsens	  förvaltning	  under	  det	  

senaste	  räkenskapsåret	  
9. Fråga	  om	  fastställande	  av	  resultat-‐	  och	  balansräkning	  
10. Fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  
11. Framläggande	  av	  verksamhetsplan	  och	  budget	  för	  verksamhetsåret	  
12. Behandling	  av	  styrelsens	  förslag	  och	  i	  rätt	  tid	  inkomna	  motioner	  
13. Fastställande	  av	  medlemsavgifter	  
14. Fastställande	  av	  antalet	  styrelseledamöter	  
15. Val	  av	  styrelseordförande	  
16. Val	  av	  övriga	  ordinarie	  ledamöter	  
17. Val	  av	  revisorer	  
18. Val	  av	  valberedning	  
19. Övriga	  frågor	  
20. Årsmötets	  avslutande	  

§ 13.	  Styrelsen	  
Styrelsen	  är,	  när	  årsmötet	  ej	  är	  samlat,	  föreningens	  högsta	  beslutande	  organ.	  	  
	  
Styrelsen	  ansvarar	  för	  att	  föreningens	  verksamhet	  bedrivs	  i	  enlighet	  med	  föreningens	  
ändamål	  samt	  för	  att	  administration	  och	  föreningens	  bokföring	  sker	  på	  betryggande	  sätt.	  
Det	  åligger	  styrelsen	  att	  verkställa	  av	  årsmötet	  fattade	  beslut	  och	  att	  besluta	  om	  inval	  
respektive	  uteslutning	  av	  medlemmar.	  
	  
Styrelsen	  skall	  bestå	  av	  lägst	  3	  och	  högst	  9	  ledamöter,	  inklusive	  ordförande.	  Styrelsens	  
ordförande	  och	  ledamöter	  utses	  av	  årsmötet.	  Styrelsens	  ordförande	  väljs	  på	  ett	  år.	  Övriga	  
ledamöter	  väljs	  på	  två	  år.	  Vid	  första	  årsmötet	  väljs	  hälften	  av	  ledamöterna	  på	  ett	  år.	  	  
	  
Styrelsen	  sammanträder	  på	  kallelse	  av	  ordförande	  och	  är	  beslutsmässig	  när	  över	  hälften	  av	  
ledamöterna	  är	  närvarande.	  Vid	  lika	  röstetal	  har	  ordförande	  utslagsröst.	  
	  
Vid	  styrelsens	  sammanträde	  ska	  föras	  protokoll	  som	  skall	  justeras	  av	  ordföranden	  och	  
ytterligare	  en	  ledamot.	  
	  

§ 14.	  Firmateckning	  
Föreningens	  firma	  tecknas	  av	  styrelsen	  i	  sin	  helhet	  eller	  av	  den/de	  som	  styrelsen	  utser.	  	  	  



§ 15.	  Revisorer	  
För	  granskning	  av	  föreningens	  verksamhet	  och	  ekonomiska	  förvaltning	  utses	  en	  revisor	  och	  
en	  revisorssuppleant	  av	  årsmötet.	  Revisor	  och	  revisorssuppleant	  väljs	  på	  ett	  år.	  
Revisionsberättelse	  ställs	  till	  årsmötet	  och	  överlämnas	  till	  styrelsen	  senast	  fyra	  veckor	  före	  
årsmötet.	  I	  revisionsberättelsen	  skall	  revisorerna	  till-‐	  eller	  avstyrka	  ansvarsfrihet	  för	  
styrelsen.	  

§ 16.	  Verksamhets-‐	  och	  räkenskapsår	  
Föreningens	  verksamhets-‐	  och	  räkenskapsår	  omfattar	  kalenderår.	  	  

§ 17.	  Valberedning	  
Valberedning	  utses	  av	  årsmötet.	  Valberedningen	  ska	  bestå	  av	  tre	  ledamöter.	  Av	  de	  valda	  
ledamöterna	  skall	  en	  utses	  till	  sammankallande.	  Ledamöterna	  väljs	  för	  en	  tid	  av	  ett	  år.	  	  

§ 18.	  Stadgeändring	  
För	  ändring	  av	  dessa	  stadgar	  krävs	  beslut	  av	  årsmötet	  med	  minst	  2/3	  av	  dem	  som	  är	  
närvarande.	  Förslag	  till	  ändring	  av	  stadgarna	  får	  skriftligen	  avges	  av	  såväl	  medlem	  som	  
styrelsen.	  	  

§ 19.	  Föreningens	  upplösning	  
För	  upplösning	  av	  föreningen	  krävs	  beslut	  av	  årsmötet	  med	  minst	  2/3	  av	  antalet	  avgivna	  
röster.	  Vid	  föreningens	  upplösning	  skall	  tillgångarna	  tillfalla	  medlemmarna.	  	  

§ 20.	  Tolkning	  av	  stadgarna	  
Vid	  fråga	  om	  tolkning	  av	  dessa	  stadgar	  gäller	  styrelsens	  mening,	  tills	  frågan	  avgjorts	  av	  
nästkommande	  årsmöte.	  	  

	  
	  


