
 

 

 

STADGAR FÖR FÖRETAGAREFÖRENINGEN MÖCKELNFÖRETAGEN-FÖRETAG I KARLSKOGA OCH DEGERFORS-ANTAGNA VID 

SAMMANTRÄDE 1979-06-03, REVIDERADE VID SAMMANTRÄDE 1989-04-14,1989-1204,1991-04-10,1991-12-03 OCH 2006-

04-06. 

§ 1 FÖRENINGENS INRIKTNING 

Möckelnföretagen, som utgör en från andra organisationer fristående förening, skall inom industri, 

handel och näringslivet i övrigt genom ett aktivt uppträdande bl.a.  

- Främja samverkan mellan medlemmarna 

- Öka medlemmarnas kännedom om kollegorna i olika branscher genom möten med information och 

diskussion, genom enkäter och genom studiebesök på företagen. 

- Idka dels ideell verksamhet och dels rörelse som består av service och tjänster till medlemmarna. 

- Bevaka och främja medlemsföretagens intressen samt verka för att förbättra företagsamhetens 

villkor. 

- Uppmärksamma frågor inom arbetslivet som berör arbetskraftstillgång och arbetsmiljö. 

- Medverka till att informera om lagar, förordningar och förändringar på arbetslivets områden tex 

skattefrågor. 

- Medverka till att företagens behov av utbildning analyseras och genomföres. 

- Vidga kontakten med lokala och regionala myndigheter, intresseorganisationer, stiftelser, andra 

verksamheter och allmänheten genom medverkan i arbetsgrupper, ledningsgrupper, styrelser, 

samverkansprojekt eller på annat sätt. 

- Lämna remissyttrande på förslag i viktiga frågor för näringslivet 

- Fortgående utveckla inköpssamverkan. 

- Tillsammans med övriga stiftare årligen dela ut Möckelnregionens Företagspris. 

I interna frågor som gäller företagarnas inställning som arbetsgivarepart hänvisas föreningens 

medlemmar till SAF, SMF, VF och övriga arbetsgivareförbund. 

 

§ 2 FÖRENINGENS SÄTE 

 Föreningen skall ha sitt säte i Karlskoga 

 

§ 3 MEDLEMSKAP – INTRÄDE 

Till medlemmar i föreningen kan styrelsen antaga varje företag, som i Karlskoga och Degerfors är 

verksamt inom industri, handel eller näringslivet i övrigt. 

 

§ 4  UTTRÄDE OCH UTESLUTNING 

Medlem, som önskar utträde ur föreningen, har därtill vid utgången av kalenderåret, förutsatt att hans 

skriftliga uppsägning senast den 30 september inkommit till styrelsen. 

 

 

 



 

§ 5 AVGIFTER 

 Nybliven medlem erlägger en inträdesavgift som årligen fastställes av höstmötet. 

Årlig icke avdragsgill medlemsavgift och årlig avdragsgill serviceavgift för medlemsföretag beslutas av 

höstmötet och skall erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum. 

Årlig medlemsavgift för personlig medlem beslutas av höstmötet och skall erläggas senast 30 dagar från 

fakturadatum. 

 

§ 6 ORGANISATION 

1. Styrelse 

Föreningen företrädes av en styrelse som kan bestå av 7–9 ordinarie ledamöter och 4–6 suppleanter.  

Branschgrupperna lämnar förslag till 4–6 ordinarie ledamöter och 4–6 suppleanter. 

Ordförande och övriga styrelseledamöter väljes på höstmötet. Ej VD, se not 3 

Ordinarie ledamöter och suppleanter utses för en tid av två år. Hälften vartannat år.  

I övrigt konstituerar sig styrelsen. 

Därutöver ingår VD i styrelsen. 

Styrelsen är beslutför då minst fem ledamöter och suppleanter är närvarande. 

Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilket de flesta 

röstande förenat sig och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. 

För samverkan med myndigheter och intresseorganisationer utser styrelsen i samråd med berörda 

företag, arbetsgrupper och kontaktmän i erforderlig omfattning. 

2. Branschgrupper  

Medlemmarna ingår i fyra branschgrupper som årligen ska lämna förslag till styrelseledamöter enligt 

följande 

Branschgrupp     Styrelseledamöter 

    Ordinarie  Suppleant  

1 Tillverkande företag  2 2 

2 Entreprenad- och Serviceföretag   1 1 

3 Tjänsteföretag   1 1 

4 Handel   1 1 

Förändrad storlek på branschgrupp kan ge anledning till annan fördelning av ledamöter. 

3. VD 

Styrelsen utser och träffar avtal med VD. Avtalet skall omfatta en period av 2 år. VD skall under styrelsen 

sköta föreningens löpande verksamhet enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. 

4. Valberedningen 

Förberedelser för val utföres av en valberedning om tre medlemmar, varav en skall tillhöra styrelsen. 

Valberedningen föreslår ordförande och övriga styrelseledamöter (ordinarie och suppleanter). 

Valberedningen utses vid årsmötet. 

 

 

 



 

§ 7  FÖRVALTNING OCH REVISION 

Över föreningens förvaltning skall styrelsen låta föra räkenskaper som avslutas för kalenderår och skall 

årsredovisning och styrelsens förvaltningsberättelse vara färdiga senast den 28 februari nästföljande år, 

inom vilken tid desamma skall tillhanda hållas revisionerna. 

För granskning av styrelsens förvaltning utses vid årsmötet två revisorer och en revisorssuppleant. 

Granskningen skall vara fullgjord och skriftlig berättelse över densamma avgiven senast den 15 mars varje 

år. En av revisorerna bör vara auktoriserad. 

 

§ 8 SAMMANTRÄDEN 

 Föreningen har ett ordinarie sammanträde per år. 

1. Årsmöte 

Årsmöte hålles före den 15 april varvid följande ärende skall förekomma: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

2. Anteckning av representerande medlemmar. 

3. Val av person att jämte ordförande och VD justera protokollet. 

4. Fråga om mötets behöriga utlysning. 

5. Framläggande av årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse.   

6. Fastställande om resultat- och balansräkning. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och VD. 

8. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgifter, inträdesavgift och avgift för personlig medlem 

för nästkommande år. 

9. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter för nästkommande år. 

10. Val av valberedningen. 

11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant. 

12. Övriga frågor 

Extra sammanträden kan hållas om styrelsen anser så erforderligt eller på begäran av minst två 

branschgrupper. 

Kallelse till föreningens sammanträden sker genom styrelsens försorg och skall vara avsänd minst två 

veckor före sammanträdet. Årsredovisningen och styrelsens förvaltningsberättelse skall åtfölja kallelsen 

till årsmötet. 

Vid föreningens sammanträde har varje aktiv medlem rösträtt. Rösträtt får dock ej utövas av den som inte 

fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter. 

Rösträtt tillkommer medlem enligt följande röstskala men ingen medlem äger utöva rösträtt för mer än ¼ 

av de vid sammanträde representerade rösterna. 

1- 10 anställda  1 röst 

11–25 anställda  2 röster 

26–50 anställda  3 röster 

51–100 anställda  4 röster 

101–200 anställda 5 röster 

201–500 anställda  6 röster 

501- och däröver  7 röster 

 

 



 

§ 9 STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 

För beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning erfordras antingen att samtliga 

medlemmar förenat sig därom eller att beslut fattas vid två på varandra följande sammanträden och vid 

det sammanträde som sist hållits antagits med minst tre fjärdedelar av antalet avgivna röster. 

I samband med beslut om föreningens upplösning skall beslutas angående föreningens behållna tillgångar 

 

§10  PERSONLIGT MEDLEMSKAP 

 De ovan under §§ 1–9 angivna bestämmelserna avser aktiv medlem. 

Till personlig medlem i föreningen kan styrelsen eller ansökan antaga fysisk person, som antingen varit 

aktiv medlem eller är eller varit anställd hos aktiv medlem. 

Varje personlig medlem har att erlägga en särskild av höstmötet bestämd årsavgift till föreningen. 

Personlig medlem äger ej rösträtt. 


