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STADGAR 
för den ideella föreningen 

Klippans Köpmannaförening 
fd 

Klippans Minuthandlare-förening 
 

Stadgarna fastställda av årsmöte  2015-04-15   
 

 
1 § Föreningens ändamål och syfte 
Köpmannaföreningen skall verka för gemensamma strategi och mål för butiks och handelsföretag i 
Klippan med omnejd . Föreningens syfte är att utnyttja företagens gemensamma resurser på bästa sätt. 
Vara kontaktorgan mot kommun och myndigheter för att främja ortens framgång. 
 
 
2 § Verksamhet 
Arbeta för ett bra företagsklimat i Klippan och dess omgivning. Detta kan ske med. 

- Samordning av evenemang 
- Gemensamma träffar. 
- Samordning av information. 

 
3 § Beslutande organ 
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 
 
4 § Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, 
av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt 
utsedda personer inom styrelsen. 
 
 
5 § Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 
1 januari till den 31 december. 
 
 
6 § Stadgetolkning 
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer 
som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande 
årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. 
 
 
7 § Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av 
antalet avgivna röster. 
 
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem 
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som styrelsen. Förslag till stadgeändring skall skickas ut i samband med årsmötets kallelse. 
 
 
8 § Upplösning av föreningen 
För upplösning av föreningen krävs beslut av  två (2) årsmöte  varav ett (1) skall vara ordinarie med minst 
2/3 av antalet avgivna röster. 
 
 
 
9 § Medlemskap 
Medlemskap i föreningen kan sökas av företagare med öppen handel ,banker, kommun,samt övriga 
företagare som kan gagna handeln i Klippan. 
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande 
kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. 
 
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen och skall avges skriftligt. 
 
  
10 § Utträde 
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till 
styrelsen senast en (1) månad innan årsmötet. 
 
 
11 § Uteslutning mm 
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne 
har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat 
föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens 
intressen. 
 
 
12 § Medlems rättigheter och skyldigheter 
Medlem 

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 
• har rätt till information om föreningens angelägenheter, 
• skall följa föreningens stadgar 
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid 

upplösning av föreningen, 
• skall betala de avgifter som beslutats av föreningen. 
 

 
 
 
13 § Medlemsavgift och ekonomi 
Medlemsavgift fastställs på årsmötet för nästkommande år. Utöver medlemsavgift kan det finnas 
aktivitetskostnader. 
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14 § Årsmöte 
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, 
hålls senast den 31:e mars, på tid och plats som styrelsen bestämmer. 
 
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna. 
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan 
förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i 
kallelsen. 
 
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt 
styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för 
medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns 
tillgängliga. 
 
 
15 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. 
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. 
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 
 
16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt 
Varje medlemsföretag har en röst vid årsmötet. 
 
Varje medlemsföretag får delta med valfritt antal personer vid medlemsmöte, årsmötet, där samtliga har 
yttrande- och förslagsrätt. 
 
 
17 § Beslutsmässighet på årsmötet 
Mötet är beslutsmässigt då minst 1/4 av medlemsföreningarna är närvarande på mötet. 
 
 
18 § Beslut och omröstning på årsmötet 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 
 
Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom 
enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Vid lika antal röster avgör ordföranden. 
 
Beslut bekräftas med klubbslag. 
 
 
19 § Ärenden vid årsmötet 
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
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3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 

5. Fastställande av föredragningslista. 
 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 
 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) 
för det senaste räkenskapsåret. 

 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det 

senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 
 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
 

9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget 
för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 

 
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

 
11. Val av 

a) styrelsens ordförande för en tid av  ett (1) år; 
 

b)   val av två ( 2) ledamöter för en tid av två (2 ) år 
 
c)     (Vid föreningens bildande 2 ledamöter endast ett (1) år) 
 

  d)    val av en (1) st suppleant på två (2) år , 
 
e)       (Vid föreningens bildande : val av 2 ledamot  1 på 1 år samt en på 2 år, )   

   
f)   val av en (1) revisor för en tid av ett (1)  år.  
  
g)    val av en (1) revisorssuppleant för en tid av ett ( 1)  år 
 
h)    val av valberedning 1 ledamot på  två (2) år 
  
 (Vid föreningens bildande : val av 2 ledamot  1 på 1 år samt en på 2 år, )   
  

 
       12. Årsmötet beslutar om nya intresseområden skall tillkomma eller tas bort. 
 
       13. Övriga frågor. 
 
Beslut i fråga av större ekonomisk eller verksamhets betydelse för föreningen eller för 
medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet. 
 

 
20 § Revision 
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, 
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årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. 
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. 
 
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse 
senast 1 vecka före årsmötet. 

 
 
21 § Styrelsen 
Styrelsen konstituerar sig själv enl följande 
 
 a) sekreterare 
 
 b) kassör 
 
 c)  v-ordf 
 
22 § Styrelsens åligganden 
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ 
och ansvarar för föreningens angelägenheter. 
 
 
 
Det åligger styrelsen särskilt att 
 

• tillse att för föreningen gällande stadgar och regler iakttas, 
 

• verkställa av medlemmarna och årsmötet fattade beslut, 
 

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, 
 

• ansvara för och förvalta föreningens medel, 
 

• tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 20 §,  
 

• förbereda årsmöte. 
 

• Utse firmatecknare 
 
 

 
Ordföranden 
är föreningens officiella representant. 
Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och 
övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. 
Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. 
Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. 
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23 § Styrelsen : Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva 
antalet ledamöter har begärt det. 
 
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet 
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga 
ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
Röstning får inte ske genom ombud utan fullmakt. 
 
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning  (e-post)eller 
vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast 
därefter följande sammanträdet. 
 
Vid sammanträde skall beslutsprotokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden 
Avvikande mening vid beslut skall antecknas till protokollet. 
 
 
 
 
24 §  Nedläggning 
Nedläggning av föreningen kan ske efter beslut på två medlemsmöte där det ena skall vara årsmöte. 
Kallelse i detta ärende skall ske med hjälp av medlemsregistret. Mötet beslutar om föreningens medel 
efter förslag av styrelsen. 
 
 
Dessa stadgar är reviderade och antagna vid  årsmöte  20150415 
 
 
 
 
 


