Stadgar gällande from 2018-04-18
STADGAR FÖR HANDELSFÖRENINGEN I LUND
§ 1 Syfte
Handelsföreningen i Lund utgör en sammanslutning av näringsidkare inom Lunds kommun och har till
ändamål att främja affärsverksamheten genom att vidta för densamma nyttiga åtgärder samt att vid
sammanträden genom föredrag och diskussion åt medlemmarna meddela kunskap samt erbjuda
tillfälle att utbyta åsikter och erfarenheter.

§ 2 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan beviljas av köpmän och industriidkare av andra för handel och industri
intresserade och välrenommerade personer samt av banker och bolag samt tjänstemän i dessa.
Skriftlig ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till föreningens styrelse med e-post eller på
föreningens hemsida.

§ 3 Medlemskaps upphörande
Anmälan om utträde ur föreningen skall göras skriftligen till föreningens styrelse med e-post eller på
föreningens hemsida senast den 30 juni, då medlem annars anses kvarstå i föreningen även
påföljande år.

§ 4 Medlemsavgifter
Årsavgift, vilken skall vara lika stor för alla medlemmar, samt övriga avgifter om vilka föreningen
beslutar, utgår efter förslag av styrelsen med av halvårssammanträdet beslutat belopp. Årsavgiften
skall vara inbetald före ordinarie årssammanträde och eventuella övriga avgifter vid den tid styrelsen
beslutat.

§ 5 Hedersledamöter
Föreningen kan efter förslag av styrelsen till hedersledamot kalla person som särskilt främjat dess
syften. Hedersledamot utnämns vid ordinarie årssammanträde. Hedersledamot betalar ingen avgift.

§ 6 Styrelse
Föreningens angelägenheter handha av en vid årssammanträdet vald styrelse bestående av nio
ledamöter och fyra suppleanter, vilka väljs för två år sålunda att fem ledamöter och två suppleanter
väljs vid udda årtal samt fyra ledamöter och två suppleanter vid jämnt årtal. Avgående ledamot och
suppleant kan omväljas. Styrelsen äger rätt att adjungera deltagare till sina sammanträden.
Ordförande : Bland styrelsens ledamöter väljs vid årssammanträde för ett år föreningens ordförande
vilken också är styrelsens ordförande.

Konstituering : Inom en vecka efter årssammanträdet utser styrelsen inom sig vice ordförande och
kassaförvaltare. Sekreterare utses inom eller utom styrelsen.
Beslutsförhet: För att styrelsen skall kunna fatta beslut måste minst hälften av ledamöterna vara
närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.
Styrelsens åligganden: Styrelsen, vars ledamöter fördelar göromålen mellan sig på det sätt de finner
lämpligt, åligger: att verka för främjande av föreningens ändamål, att tillse att av föreningen fattade
beslut snarast verkställs samt att uppbära, förvalta, redovisa och gemensamt ansvara för föreningens
medel.

§ 7 Revisorer
Granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning verkställs årligen av två revisorer, vilka jämte
två suppleanter väljs på ordinarie årssammanträde. Föreningens räkenskaper skall vara avslutade
före mars månads utgång och revisionen verkställd senast den 30 april.

§ 8 Föreningssammanträden
Ordinarie sammanträden hålls två gånger om året, årssammanträde senast under maj månad och
halvårssammanträdet senast under november månad. Vid årssammanträdet skall följande ärenden
förekomma:
1. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar.
2. Val av sekreterare att för a dagens protokoll.
3. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera sammanträdes- protokoll.
4. Dagordningens godkännande.
5. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse.
6. Föredragning av revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.
9. Valberedningens förslag till val av ordförande för föreningen tillika styrelsens ordförande, val av
ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av ordförande för föreningen tillika styrelsens ordförande.
11. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Val av valberedning.
Halvårssammanträde
Vid halvårssammanträdet skall förutom punkterna 1 – 4 i § 8 första stycket även följande ärenden
förekomma:
5. Årsavgift för påföljande år.
6. Övriga avgifter föreningen beslutat om.
Extra sammanträde
Vid föreningens extra sammanträden förekommer följande ärenden förutom punkterna 1 – 4 i § 8
första stycket:

5. Behandling av ärenden för vilka föreningen kallats till extra sammanträde.
Till extra sammanträde kallas, då styrelsen så finner lämpligt eller då minst tio av medlemmarna gör
motiverad skriftlig framställning därom.
Förutom till föreningsstämmor kan styrelsen kalla till andra möten.

§ 9 Kallelse
Kallelse till såväl ordinarie som extra sammanträde sker genom e-post eller på föreningens hemsida
eller genom annons i lokalpressen senast fjorton dagar före sammanträdet.

§ 10 Sammanträdesordning
Vid såväl ordinarie som extra sammanträden gäller följande bestämmelser:
a) Ärenden behandlas efter av styrelsen uppgjord föredragningslista,
b) Varje närvarande medlem äger en röst, Medlem får inte företräda annan medlem genom fullmakt
vid röstning, Omröstning sker öppet och beslut fattas med enkel majoritet där inte annat stadgas;
dock förrättas val genom sluten omröstning, såvida inte enhälligt beslut om öppen omröstning fattas;
vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val då lott avgör. Otydlig valsedel skall
kasseras. Utom de ordinarie ärendena kan vid sammanträde andra frågor väckas av styrelse eller av
föreningens medlemmar och företas till behandling, dock måste yrkande om bordläggning av sådan
fråga, då den första gången behandlas, av sammanträdet godkännas.

§ 11 Stadgeändring
Ändringar av dessa stadgar kan ske genom likalydande beslut vid två på varandra följande
sammanträden, varav det en skall vara årssammanträde.
§ 12 Upplösning
Föreningen kan upplösas genom beslut vid två på varandra följande sammanträden, varav
det ena skall vara årssammanträde. För beslut om upplösning erfordras att vid det sist hållna
sammanträdet minst tre fjärdedelar av de närvarande bifaller beslutet. I kallelser till
sammanträde skall särskilt angivas att fråga om upplösning skall förekomma. Vid föreningens
upplösning skall dess eventuella tillgångar överföras till Handelsföreningens i Lund Stiftelse.

