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Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007
har följande stadgar antagits:
1.

Ändamål.

1.1

Föreningen skall verka för att samhället genom
entreprenörskap och det gränslösa mötet tillvaratar de
personliga resurser och den utvecklingskraft som finns i det
mångkulturella samhället.

2.

Föreningens verksamhet.

2.1

Föreningen skall verka för den angivna målsättningen genom
att
a) Vara ett nationellt centrum för forskning, rådgivning,
mentorskap och erfarenhetsutbyte om integration och
företagande. En prioriterad insats är att stödja företagare med
utländsk härkomst
b) Uppmärksamma olika typer av initiativ som belyser det
gränslösa mötet t.ex. genom utmärkelser till studenter,
klasser, forskare m.m.
c) I övrigt stödja insatser vars syfte är att öka förståelsen och
utvecklings-kraften i ett mångkulturellt samhälle
Föreningen ska ha sitt säte i Eslövs kommun

3.

Medlemskap.

3.1

Såväl fysiska som juridiska personer, som vill verka för
föreningens ändamål, skall kunna antagas som medlemmar i
föreningen. Beslut om inval fattas av styrelsen.
Medlemskap i föreningen erhålles efter beslut om antagande
enligt punkt 3.1 ovan och efter betalning av gällande
medlemsavgift.

3.2

3.3

Genom beslut på årsmöte kan medlem, på förslag av styrelsen
eller medlem, antagas som hedersmedlem.

4.

Beslutande och verkställande organ.

4.1

Högsta beslutande organ är närvarande och röstberättigade
medlemmar på årsmöte. Varje medlem, såväl fysisk som
juridisk, äger en (1) röst.

4.2

Styrelsen leder föreningen, verkställer beslut från årsmöte och
fattar i övrigt beslut om föreningens löpande verksamhet.

5.

Verksamhetsår, räkenskapsår samt årsmöte.

5.1

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar
kalenderår.

5.2

Årsmöte hålles årligen på av styrelsen utsedd plats och tid före
utgången av april månad.

5.3

Styrelsen kallar till årsmöte genom brev till medlemmarna,
minst en månad i förväg, för att ge medlemmarna möjlighet att
komma in med motioner senast två veckor före årsmötet.

5.4

På årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Fastställande av dagordning.
Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
Justering av röstlängd.
Godkännande av föregående årsmötesprotokoll.
Genomgång av verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för
föregående verksamhetsår.
Val av styrelseledamöter (styrelseordförande och övriga
ledamöter).
Val av en revisor och en revisorssuppleant.
Val av ledamöter i valberedningen.
Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
Fastställande av medlemsavgift.

16. Genomgång och fastställande av budget för innevarande
verksamhetsår.
17. Övriga frågor.
18. Mötets avslutande.
5.5

Varje medlem äger en röst. Röstning får även ske genom
skriftlig fullmakt, men medlem som är närvarande vid årsmötet
kan endast medföra fullmakt för en (1) frånvarande medlem.
Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet, varvid
ordföranden har utslagsröst bortsett från punkterna 12 och 13.

6.

Revision.

6.1

På årsmöte väljs en ordinarie revisor och en revisorssuppleant.
Alternativt kan en kvalificerad (auktoriserad eller godkänd)
revisor väljas.

6.2

Revisor väljs för ett år i taget intill nästa årsmöte.

6.3

Om revisor får förfall under verksamhetsår, utser styrelsen ny
revisor intill slutet av nästa årsmöte.

6.4

Styrelsen skall senast en månad före årsmötet för granskning
tillhandahålla revisorn räkenskapshandlingar,
styrelsemötesprotokoll samt verksamhetsberättelse för
föregående verksamhets- och räkenskapsår.

6.5

Revisor skall när som helst under verksamhetsåret på begäran
erhålla tillgång till räkenskapsmaterial för erforderliga kontroller.

7.

Styrelse.

7.1

Föreningens ledning skall utövas av en styrelse som skall bestå
av ett ojämnt antal ledamöter, vars antal bestämmes på
årsmöte.

7.2

Ordinarie ledamöter är ordförande, vice ordförande och övriga
ledamöter. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera utomstående
vid behov.

7.3

När ordförande är förhindrad att närvara på styrelsemöte, träder
vice ordföranden in i dennes ställe och när någon av vice

ordförande, sekreterare eller kassör har förhinder träder någon
av de övriga ledamöterna in i dessas ställe.
7.4

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av dess ledamöter
är närvarande.

7.5

Valen skall ske så att nyval vid varje tillfälle, om så är möjligt,
skall omfatta högst halva styrelsen.

7.6

Då majoritet för beslut icke erhålles har ordföranden utslagsröst.

7.7

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då
minst två ledamöter så påfordrar.

7.8

Vid varaktigt förfall för styrelseledamot under verksamhetsår,
väljer styrelsen ny befattningshavare inom kvarvarande styrelse.

7.9

Arbetsuppgifter för ledamöter skall fördelas enligt styrelsens
beslut.

8.

Valberedning.

8.1

Ledamöter i valberedningen (3 st) väljs på tre år. Nyval av en
ledamot till valberedningen skall ske varje år. Valberedningen
skall, senast en månad före årsmötet, till styrelsen anmäla
förslag till nya styrelsemedlemmar, att väljas på nästkommande
årsmöte.

9.

Firmateckningsrätt.

9.1

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för
sig
Kassören tecknar genom fullmakt konton i bank och post.
Utbetalning till firmatecknares eller fullmäktiges eget konto
skall verkställas av andra behöriga. Fler än en person inom
samma familj skall ej ha teckningsrätt.

9.2

10.

Avgifter.

10.1

Medlemsavgift fastställes på årsmöte.

10.2

Hedersmedlem erlägger inte någon medlemsavgift.

10.3

Medlemsavgift gäller för tid som beslutas på årsmöte. Medlem,
som ej har erlagt avgift på den förfallodag, vilken har bestämts
på årsmöte, anses ha utträtt ur föreningen och har ej rösträtt.

10.4

Medlemsavgift (när inträde sker under löpande kalenderår)
gäller för tid som beslutas av styrelsen. Medlem, som ej har
erlagt avgift på den förfallodag, vilken har bestämts av
styrelsen, anses ha utträtt ur föreningen och har ej rösträtt.

11.

Utträde och uteslutning.

11.1

Medlem, som genom skriftlig anmälan begär att få utträda ur
föreningen, befrias omedelbart från medlemskapet. Inbetalda
avgifter återbetalas ej.

11.2

Medlem som bryter mot föreningens målsättning eller syften
kan uteslutas ur föreningen genom beslut på årsmöte. Inbetalda
avgifter återbetalas ej.

12.

Stadgeändring.

12.1

Förslag till ändring av stadgarna för föreningen kan väckas av
envar medlem genom en motion till styrelsen, eller på förslag
av styrelsen, att föredras på årsmötet.

12.2

Förslag till stadgeändring skall bifogas kallelsen till årsmötet.
För ändring krävs att 2/3-delar av de närvarande och
röstberättigade medlemmarna bifaller ändringsförslaget.

13.

Upplösning av föreningen.

13.1

Såväl föreningens styrelse som dess medlemmar kan till
årsmötet föreslå att föreningen skall upplösas. Beslut om
upplösning måste fastställas på två - på varandra följande årsmöten och det krävs att minst 3/4-delar av de närvarande
och röstberättigade medlemmarna bifaller föreslaget.

13.2

Vid upplösning av föreningen skall eventuella tillgångar fördelas
enligt medlemmarnas beslut med 3/4-dels majoritet. Medlen
skall i första hand fördelas och användas i enlighet med
föreningens målsättningar och verksamhetsinriktning.

