Trollhättans E-handelsförening

STADGAR
2016-10-04

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma och namn är Trollhättans E-handelsförening.

§ 2 Ändamål, vision och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, genom
ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar, dels med egen arbetsinsats,
dels genom att begagna föreningens tjänster. Föreningen skall ha som ambition att
förverkliga följande vision och mål:
“Vår vision är att utveckla Trollhättan som Sveriges självklara e-handelsnav. Föreningen
skall verka som den naturliga mötesplatsen för e-handelsbranchen inom Trollhättan med
omnejd.”
“Föreningens mål är att tillgodose bred kunskap och stort nätverk mellan föreningens
medlemmar och att skapa de bästa förutsättningarna för e-handelns små och stora företag
i Trollhättan med omnejd.”
I föreningens huvudsakliga verksamhet ingår:
• Att arbeta proaktivt med att framtidssäkra den digitala handeln i Trollhättans
kommun.
• Att driva gemensamma projekt och/eller arbetsgrupper inom de strategiska
områden som beslutas av medlemmarna i en verksamhetsplan.
• Att vara ett forum för samverkan mellan företagare och kommun, i syfte att stärka
Trollhättans attraktionskraft för såväl redan etablerade företag som nyetableringar.
• Att skapa möjligheter till investeringar, etableringar och tillväxt.
• Att skapa ett aktivt samspel mellan näringsliv, Trollhättans Stad, Högskola,
Innovatum och övriga utbildningsaktörer för medlemmars kompetensförsörjning
på kort och lång sikt.
• Att utveckla och driva föreningens hemsida thnecom.se med tillhörande
domännamn och suffix.
Föreningens fokusområden är:
• Kompetenshöjande aktiviteter
• Nätverk och events

§ 3 Hemvist

Trollhättans E-handelsförening styrelse ska ha sitt säte i Trollhättans kommun.

§ 4 Organ

Styrelsen - Föreningens högsta beslutande organ.
Övriga organ - Vid behov kan arbetsgrupp/projektgrupp initieras och utses av
styrelsen.

§ 5 Medlemmar

Till medlem i föreningen kan antas företagare och organisation, som företrädesvis
bedriver näringsverksamhet inom e-handel, i Trollhättans kommun. Förutsättning för
medlemskap är att personen eller organisationen i fråga följer föreningens stadgar och
beslut samt bidrar till förverkligandet av föreningens ändamål, vision och verksamhet.
Både juridisk och fysisk person kan antas som medlem i föreningen.
Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig och ställas till föreningens styrelse.
Styrelsen har att pröva och bifalla alternativt avslå ansökan om medlemskap. Styrelsen
behöver ej ange skäl för sitt beslut. Medlem är skyldig att betala de fastställda avgifterna
till föreningen samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Insats

Föreningens medlemmar betalar insats om 500 SEK. Den som önskar inträde/
medlemskap i föreningen skall kontant, till föreningens bankkonto, och senast två
veckor efter det att ansökan om inträde beviljats, erlägga den insats, som fastställts vid
senast genomförda ordinarie årsmöte. Insatsen är ett engångsbelopp.
En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 7 Medlem- och serviceavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala serviceavgift, som ska beslutas av
föreningsstämman, dock högst 2 000 SEK. Serviceavgift betalas på det sätt som och
inom den tid styrelsen beslutar.
Kapital får tillskjutas genom särskilda insatser (t ex projektmedel för gemensamma
projekt).
Sådana insatser får tillskjutas även av andra än medlemmar.
Medlemsavgift om 200 SEK per år.

§ 8 Räkenskapsår

Räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 9 Föreningsstämma / årsmöte

Föreningsstämma skall avhållas inom sex månader efter utgången av varje
räkenskapsår.
Styrelsen eller revisorerna kan, när anledning därtill finns, kalla till extra
föreningsstämma. Kallelse med ärendelista, till föreningsstämma sker genom
annonsering på hemsidan thnecom.se samt via e-post till medlemmarna, tidigast sex
veckor, och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och tidigast fyra veckor,
och senast två veckor före extra föreningsstämma.
Varje medlem ansvarar för att den till föreningen uppgivna e-postadressen är
uppdaterad och aktuell. Andra meddelanden skall bringas till medlemmarnas
kännedom genom hemsidan thnecom.se.

§ 10 Fördelning av föreningens vinst

Vinst som uppstår i föreningens verksamhet skall balanseras i ny räkning.

§ 11 Ärenden vid föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Val av ordförande för stämman,
Val av sekreterare,
Val av två justeringsmän,
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar,
Fastställande av röstlängd,
Fastställande av dagordning,
Fråga om kallelse till stämman behörigen skett,
Föredragning av styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret,
Föredragning av revisorernas berättelse,
Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och ev VD,
Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen,
Beslut om medlem- och serviceavgift för medlemmarna,
Bestämmande av ersättning till styrelsens ordförande, ledamot och suppleant, samt
revisor
Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas,
Val av ordförande på 1 år,
Val av styrelseledamöter jämte suppleant på 2 år,
Val av revisorer jämte revisorssuppleant på 1 år.
Utseende av valberedning
Övriga ärenden.

§ 12 Medlems rösträtt på föreningsstämman

Föreningsstämmans beslut fattas med enkel majoritet av de närvarandes röstetal, enligt
principen en medlem - en röst, utom i de fall då annat föreskrivs i lagen om ekonomisk
förening. Vid lika röstetal avgörs valfrågor genom lottning, medan i andra frågor den
mening vinner, som företräds av föreningsstämmans ordförande.

§ 13 Anmälan av ärende

Medlem som önskar ärende behandlat på föreningsstämman skall skriftligen anmäla
det hos styrelsen senast tre veckor före stämman.

§ 14 Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av minst 6, och max 13 ledamöter, varav en ordförande, med lägst
0 och högst 5 styrelsesuppleanter. Sammansättningen av styrelsens ledamöter och
suppleanter skall i möjligaste mån spegla föreningens medlemmar i fråga om bransch
och geografisk placering.
Styrelseledamot eller suppleant behöver ej vara medlem i föreningen.

Ordförande väljs av föreningsstämman på ett år fram till slutet av nästa ordinarie
föreningsstämma.
För att säkra kontinuitet i styrelsearbetet väljer föreningsstämman hälften av
ledamöterna på 2 år och den andra hälften av ledamöterna på 3 år, det inledande året.
Därefter väljer föreningsstämman samtliga ledamöter på 2 år.
Föreningsstämman väljer ledamöter, ev. suppleanter och ordförande, samt utser
valberedning.
Styrelsen skall bestå av följande grupper, med tillsatta representanter, i den mån
möjligt:
• Större e-handelsföretag
• Mindre e-handelsföretag
• Kringnäring
• Högskola och övrigt utbildningsväsende:
• Trollhättans Stad
• Operativ ledningsgrupp
• Advisory board

§ 15 Styrelsens arbete

Styrelsen handhar den löpande förvaltningen av föreningen.
Föreningens verksamhet ska finnas beskriven i en treårig Verksamhetsplan som
revideras årligen, jämte budget. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal vinner den mening som
företräds av styrelsens ordförande, förutom vid valfrågor, då lotten avgör.
Är styrelsen vid omröstning inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra
mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.

§ 16 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två ledamöter tillsammans.

§ 17 Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens
förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie
föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 18 Uppsägning av medlemskap

Medlemmar kan när som helst anmäla utträde ur föreningen. Anmälan om utträde
skall göras skriftligen till styrelsen.
En medlem som har avgått har rätt att sex månader efter avgången få ut sina inbetalda
eller genom
insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser.
Beloppet får dock inte överstiga vad som belöper på honom eller henne i förhållande
till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den balansräkning som
hänför sig till tiden för avgången.

§ 19 Uteslutning

Medlem som inte iakttagit sina förpliktelser mot föreningen, brutit mot föreningens
stadgar, inte följt fattade beslut eller annars motarbetat föreningens ändamål eller
intressen eller på annat sätt skadat föreningen, får, genom beslut av styrelsen, uteslutas
ur föreningen.
Medlem som orsakat föreningen skada skall ersätta denna.
Den som uteslutits ur föreningen förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar
och beslut om föreningens angelägenheter. Utesluten medlem äger inte rätt att återfå
serviceavgift.

§ 20 Tvist

Tvist mellan föreningen, å ena sidan, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator,
medlem eller röstberättigad som ej är medlem, å andra sidan, skall avgöras i allmän
domstol.

§ 21 Föreningens upphörande

Vid föreningens upphörande skall de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid det
slutgiltiga beslutet om föreningens upphörande kvarvarande medlemmar, på så sätt, att
medlemmarna först utfår inbetalda insatser och att återstoden fördelas dem emellan.

§ 22 Ändring av stadgar

För beslut om ändring av föreningens stadgar gäller, vad som föreskrivs i lagen om
ekonomiska föreningar.

