
STADGAR FÖR INTERNATIONAL BUSINESS ENTREPRENEURS IN HALLAND 

IDEELL FÖRENING

§ 1 Föreningen

Föreningen är en idell förening och dess namn är Internationel Business Entrepreneurs in Halland.

§ 2 Syfte, mål och verksamhet

Föreningen är ett nätverk av främst företagare med internationell bakgrund, vars syfte är att öka svensk 
utrikeshandel genom att:

• öka sina egna kunskaper om utrikeshandel 
• kunna ge information om affärsmöjligheter i andra länder
• sprida kunskap om affärskultur i andra länder
• förmedla kontakter med beslutsfattare i andra länder
• stödja svenska företag som vill etablera affärer på nya marknader

Föreningen skall dessutom vara en arena för kontakt med andra liknande föreningar, statliga 
myndigheter och andra statliga och regionala organisationer och motsvarande utlandskontakter mm. 
Föreningen skall även främja medlemmarnas enskilda aktiviteter som syftar till att öka svensk 
utrikeshandel samt att sprida allmän information om internationellt företagande.
Föreningen kommer att samarbeta med liknande föreningar i andra delar av Sverige  
Föreningen skall ej bedriva näringsverksamhet i vinstskapande syfte.

§ 3 Säte

Föreningen har sitt säte i Falkenberg med mölighet till verksamhet i andra kommuner i Halland.

§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas personer som ställer sig bakom föreningens syften. Föreningsstämman – 
hädanefter benämnt årsmötet kan besluta om en årlig medlemsavgift. Ansökan om medlemskap görs 
genom anmälan till styrelsen och erhålls genom godkännande från styrelsen. 

§ 5 Organisation

Föreningens verksamhetsår utgår från kalenderår. Bokslut och redovisning baseras på kalenderår. 
Föreningens verksamhet utövas genom

A. Årsmöte
- årsmötet är föreningens högsta beslutande organ



B. Styrelse
- styrelsen ansvarar för föreningens löpande förvaltning och är dess verkställande organ.

C. Revisorer
- en (1) revisor och en (1) ställföreträdare/suppleant väljes ur föreningens medlemmar. 

§ 6 Styrelse 

Föreningens styrelse skall bestå av ordförande och minst fyra (4) ordinarie ledamöter samt två (2) 
suppleanter. 
Styrelsen väljs vid årsmötet för en tid av två (2) år, dock skall hälften av styrelsens ledamöter och 
suppleanter väljas för en tid av ett år första året. Styrelsens ordförande väljs årligen vid årsmötet. 
Styrelsen utser inom sig övriga styrelsefunktionärer. 

Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmötena. Styrelsen åligger att

- verkställa beslut av årsmötet
- besluta i frågor som inte bedöms kräva årsmötesbeslut
- förvalta föreningens tillgångar
- utse firmatecknare
- årligen avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, vilken skall ställas till 

revisorernas förfogande fyra (4) veckor före ordinarie årsmöte
- upprätta verksamhetsplan samt budget
- yttra sig över till årsmötet inkomna motioner.

Styrelsen skall sammanträda minst fyra (4) gånger per år på kallelse av ordföranden eller då en 
majoritet av styrelseledamöter så begär. Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är 
närvarande. Som styrelsens beslut gäller det som biträds av minst hälften av de närvarande 
ledamöterna. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Styrelsen kan inom sig välja ett arbetsutskott. Utskottet skall handlägga de ärenden som styrelsen 
delegerar till utskottet. 

§ 7 Finansiering

Föreningens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter,  sk. „sponsoring”, gåvor, bidrag, 
projektmedel och annat stöd. 

§ 8 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och namngivna firmatecknare. 

§ 9 Årsmöte

Vid årsmötet har samtliga närvarande medlemmar  yttrande- och rösträtt. Medlem som är förhindrad att 
närvara vid årsmötet har rätt att utse ersättare med hjälp av fullmakt. Endast medlemmar har rätt att 
agera ersättare vid annan medlems frånvaro. 
Endast styrelsen och ledamot av styrelsen har förslagsrätt vid årsmötet.
Alla medlemmar kan lämna in förslag före stämman i form av en skriftlig motion. Denna skall vara 
styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. 
Föreningsstämman fattar beslut om mer än hälften av de närvarande röstar för ett förslag. Varje medlem 
har en röst. 



Årsmöte skall hållas årligen före den 1 april och kallelse skall ske av styrelsen. Kallelse skall ske minst 
två (2) veckor före årsmötet via e-post eller brev.

Extra stämma hålls om styrelsen beslutar detta eller om minst en fjärdedel av föreningens medlemmar 
begär att sådan skall hållas och därvid anger det eller de ärenden som skall behandlas vid stämman. 
Kallelse till sådan extra stämma skall ske minst en (1) månad före densamma. I kallelsen skall anges de 
ärenden som skall behandlas.

Senast 14 dagar före ordinarie stämma skall förutom förslag till dagordning, verksamhetsberättelse med 
resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, motioner med styrelsens förslag till beslut samt 
valberedningens förslag till ny styrelse jämte revisorer finnas tillgängliga hos styrelsens ordförande.

Om det vid årsmöte eller extra stämma skall behandlas fråga om ändring av föreningens stadgar, skall 
detta anges i kallelsen. Stadgeändring beslutas om hälften av antalet röstberättigade förenar sig därom.

På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande 
2. Val av sekreterare tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Prövning om mötet är stadgeenligt utlyst
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Behandling och beslut i anledning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och 

balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställelse av resultat- och balansräkningar
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
11. Fastställande av arvoden till revisorer
12. Fastställande av medlemsavgifter
13. Behandling av inkomna motioner jämte förslag till beslut från styrelsen samt beslut i anledning 

härav
14. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning bestående av en person jämte suppleant för denne
17. Övriga ärenden 

§ 10 Uteslutning

Styrelsen beslutar om medlem skall uteslutas ur föreningen.

§ 11 Valberedning

Valberedningen skall bestå av två (2) ordinarie ledamöter och en (1) ersättare. Dess uppgift är att 
framlägga förslag till styrelseledamöter i föreningen samt förslag till revisor och revisorsersättare. 
Valberedning väljs på årsmötet.

§ 12 Upplösning

Föreningen kan upplösas om två tredjedelar av närvarande medlemmar har röstat för en upplösning vid 
två på varandra följande årsmöten. Om föreningen till följd av upplösning likvideras, beslutar styrelsen 
hur föreningens tillgångar skall disponeras.


