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STADGAR för Marknadsföreningen Minälv 

1. Namn och ändamål  
 Föreningens namn är Minälv.  

Minälv är en ideell förening, öppen för alla som är intresserade av 
marknadsföring. Såväl enskilda personer som företag och organisationer 
kan bli medlemmar. 

2. Målsättning  
Minälv har som målsättning att främja utvecklingen av marknadsföring till 
gagn för samhälle, näringsliv och den individuelle medlemmen. 

  Minälv ska förverkliga denna målsättning genom: 
• ökad inspiration och utbildning inom marknadsföring 
• främja utbyte av kunskap och nätverksbyggande bland sina 

medlemmar samt att  
• verka för ett ökat samarbete mellan företag i området 

Minälvs tre ledord: 
KUNSKAP, INSPIRATION och KONTAKTER ska vara vägledande i 
utformningen av verksamheten som huvudsakligen sker genom 
frukostmöten. 

3. Organisation  
Minälv är en sammanslutning av personer, företag och organisationer 
som hyser intresse för föreningens ändamål och målsättning. 

Minälv:s beslutande organ är föreningsstämma och styrelse. 

4. Medlemskap  
Styrelsen beviljar medlemskap i Minälv. 

Minälv har två typer av medlemskap: 
1. Medlemskap med antal besöksrätter (1-5 besöksrätter) 
2. Minälv Partner (10 besöksrätter) 

Medlem som önskar utträda ur Minälv ska skriftligen anmäla detta till 
styrelsen. 

5. Medlemsavgift  
Medlem ska årligen erlägga fastställd medlemsavgift. Medlem som trots 
påminnelse underlåtit att erlägga fastställd medlemsavgift anses ha 
utträtt ur Minälv. 

Medlemsavgiften består av en grundavgift per år som berättigar en 
person att delta vid Minälvs alla aktiviteter. 

Om medlem vill att fler personer ska ha möjlighet att delta vid Minälvs 
aktiviteter tillkommer en avgift per person (besöksrätt). 
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Besöksrätterna är inte personliga utan medlemmen kan låta olika 
personer delta vid olika aktiviteter. 

Medlemsavgift och avgift för Minälv partner fastställs årligen på ordinarie 
stämma. 

6. Föreningsstämma 
Föreningsstämma ska hållas på plats som styrelsen bestämmer inom 
sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

Kallelse till ordinarie stämma ska ske senast två veckor och tidigast fyra 
veckor före ordinarie stämma. Kallelse ska ske med e-post via 
föreningens hemsida. 

Föreningens årsredovisning med styrelsens förslag till dispositioner samt 
undertecknad revisionsberättelse ska hållas tillgänglig för medlemmarna 
senast två veckor före stämman. 

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före 
stämman. 

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas: 
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna 
2. Val av mötessekreterare 
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 
4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 
5. Fastställande av föredragningslista 
6. Föredragning av årsredovisningen 
7. Föredragning av revisorernas berättelse 
8. Fastställande av årsbokslut 
9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt det 

fastställda årsbokslutet 
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Styrelsens förslag till budget samt beslut om medlemsavgifter 
12. Behandling av inkomna motioner 
13. Val av ordförande, kassör samt övriga styrelseledamöter 
14. Val av revisorer 
15. Val av valberedning 

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess 
medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till  
stämman. 

7. Extra föreningsstämma  
Extra föreningsstämma sammankallas när styrelsen eller revisorerna 
finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens 
medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av 
begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att 
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mötet ska behandla. På extra föreningsstämma får endast de ärenden 
som angivits i kallelse behandlas.  

Kallelse till extra föreningsstämma ska ske senast 2 veckor före 
stämman. 

8. Rösträtt  
På föreningsstämma har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig 
och kan inte utövas genom ombud. 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter 
omröstning (votering). 

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum 
om någon begär detta.  

Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, 
vid val sker dock avgörandet genom lottning. 

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för 
förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av 
revisor. 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som 
är närvarande på mötet. 

9. Styrelse  
Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör samt minst fem och högst sju 
övriga ledamöter. 

Styrelsen väljs årligen på ordinarie stämma enligt följande: 

Styrelsens ordförande och kassör väljs för tiden intill slutet av 
nästkommande årsstämma. 

Styrelsens övriga ledamöter väljs med en mandattid på två år fördelat 
genom växelvis avgång. 

10.Styrelsens uppgifter  
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och har hand 
om dess förvaltning.  

Styrelsen beslutar i föreningens angelägenheter såvida inte annat 
föreskrivs i dessa stadgar.  

Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, ansvara för 
föreningens ekonomiska förvaltning, föra räkenskaper, samt avge 
årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.  
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Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om 
minst tre styrelseledamöter begär detta. 

Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den 
mening ordföranden biträder. 

11. Revisorer  
För granskning av föreningsstyrelsens förvaltning och föreningens 
räkenskaper utses vid ordinarie föreningsstämma två revisorer.  

Föreningsrevisorerna ska fortlöpande granska föreningens förvaltning 
och räkenskaper. 

12.Ekonomisk förvaltning  
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Föreningens räkenskaper 
avslutas per den 31 december och avlämnas snarast därefter till 
revisorerna för granskning. Räkenskaperna ska åtföljas av styrelsens 
verksamhetsberättelse.  

Revisorerna ska efter verkställd revision avge en av dem undertecknad 
revisionsberättelse med uttalande om föreningens resultat samt i frågan 
om ansvarsfrihet för styrelsen. 

13.Valberedning  
Valberedningen ska bestå av två ledamöter varav en sammankallande. 
Valberedningen väljs årligen på föreningens ordinarie stämma. 

14.Stadgeändring  
Beslut om stadgeändring fattas av föreningsstämma. Förslag till ändring 
ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 december.  

Förslag till stadgeändring ska anges i kallelse till föreningsstämma. 

15.Upplösning  
Beslut om föreningens upplösning ska fattas av två på varandra följande 
föreningsstämmor. Beslut om upplösning ska innefatta beslut om 
disposition av föreningens medel enligt en, med anledning av 
upplösningen, särskilt upprättad balansräkning. 

  


