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(uppdaterad utgåva 2020-10-27)

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Industriföreningen Västra Mälardalen med
organisations nummer 802413-6635. Föreningen har sitt säte i Köping.

§ 2 Föreningens syfte
Föreningen skall som regional arbetsgivarorganisation verka för medlemmarnas
gemensamma intressen genom att:
- mot lokala och regionala myndigheter, näringslivsorganisationer, massmedia
m.fl. institutioner driva frågor som positivt kan påverka medlemsföretagen.
- vara kontakt- och remissorgan i frågor som berör medlemsföretagen.
- vara pådrivande i frågor som rör kompetensförsörjning.
- driva frågor där samordningsvinster uppstår.
- främja samarbete och erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen.

§ 3 Medlemskap
Till medlemmar kan väljas industriföretag och teknikföretag i Västra Mälardalen
med en personalstyrka om lägst 20 personer eller med en omsättning om lägst
20 milj.
Medlemsföretagen representeras i föreningen av ägare eller platschef.
Ägare eller platschef kan vid behov ersättas av en ställföreträdare.

§ 4 Rösträtt
Vid ett årsmöte har varje medlem en röst. En medlem kan ges fullmakt att rösta
för en annan medlem. Ingen får dock rösta för mer än en medlem utöver sig
själv.

§ 5 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningen fattar där beslut
med enkel majoritet.

§ 6 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas varje år senast den 15 april.
Styrelsen bestämmer tid och plats.

Motioner skall lämnas till styrelsen senast den 28 februari.
Minst två veckor före årsmötet skall styrelsen skicka ut dagordning,
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, förslag från styrelsen samt motioner.
Det ordinarie årsmötet skall behandla följande områden:
- Fastställande av röstlängd
- Kallelse och dagordning
- Val av ordförande för mötet
- Val av sekreterare för mötet
- Val av justeringsman
- Val av rösträknare
- Styrelsens verksamhetsberättelse
- Revisionsberättelse för det föregående räkenskapsåret
- Ansvarsfrihet för styrelsen
- Val av styrelse enligt § 9
- Val av revisor
- Val av valberedning
- Budget för det innevarande räkenskapsåret
- Medlemsavgift för det innevarande räkenskapsåret
- Styrelsens förslag
- Enskilda medlemmars motioner
- Övriga frågor
- Arvode till ordförande

§ 7 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan sammankallas för att behandla en viss fråga på initiativ av
styrelsen, revisor eller valberedningen eller efter skriftlig begäran från minst en
tredjedel av medlemmarna.
Styrelsen bestämmer tid och plats.
Inget extra årsmöte får dock hållas inom trettio dagar före eller efter ordinarie
årsmöte. Kallelse skall skickas ut senast två veckor före det extra årsmötet. I
kallelsen skall styrelsen redogöra för den fråga som skall behandlas och ge sin
syn på den.
Det extra årsmötet skall behandla följande frågor:
- Fastställande av röstlängd
- Kallelse och dagordning
- Val av ordförande för mötet
- Val av sekreterare för mötet
- Val av justeringsman och rösträknare
- Den eller de frågor som mötet kallats för att behandla

§ 8 Medlemsträffar
Styrelsen skall ordna medlemsträffar dit alla medlemmar bjuds in. Andra
intresserade kan bjudas in i den utsträckning styrelsen bestämmer.
Medlemsträffar kan vara diskussionskvällar, seminarier, konferenser och fester.
På medlemsträffarna kan även beslut om föreningens verksamhet fattas. För
detta krävs då att minst hälften av medlemmarna finns representerade.

§ 9 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om fem personer,
ordförande, vice ordförande, kassör och två ledamöter. Styrelsen utser
sekreterare.
Styrelsen utses av årsmötet.
Ordföranden väljs på ett år och de övriga ledamöterna på två år. Vice
ordföranden och en ledamot väljs udda år. Kassören och den andra ledamoten
väljs jämna år.
Styrelsen är beslutsför då ordförande eller vice ordförande samt minst två
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst den avgörande.
Ordföranden erhåller ett årligt arvode för sitt arbete. Storleken på detta arvode
fastställs av årsmötet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst två ledamöter
hos ordföranden så begär. Styrelsen skall ha minst fyra möten per år.

§ 10 Arbetsgrupper
Styrelsen kan utse arbetsgrupper. Dessa är underställda styrelsen och skall
lämna rapport till styrelsen om sin verksamhet minst tre gånger varje år.

§ 11 Medlemsregister
Styrelsen skall utse en person som skall föra ett medlemsregister och hålla det
aktuellt.

§ 12 Protokoll
Vid årsmöten och styrelsesammanträden skall protokoll föras och i övrigt vanlig
föreningspraxis tillämpas.

§ 13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av:
- styrelsen i dess helhet,
- var för sig av ordföranden och kassören, eller
- av annan styrelseledamot som fått fullmakt av styrelsen

§ 14 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.
§ 15 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall
årsmötet för ett år i taget utse en revisor. Denne skall varje år lämna en
revisionsberättelse för det föregående räkenskapsåret.

§ 16 Valberedning
Årsmötet skall för ett år i taget utse en valberedning med tre ledamöter, varav en
sammankallande.
Valberedningen skall förbereda årsmötets val.

§ 17 Medlemsavgift
För att betala verksamhetens kostnader skall medlem i förskott erlägga årsavgift.
Denna utgår med ett visst belopp av omsättningen vid utgången av föregående
kalenderår.
Medlemsavgiften har ett min- och ett maxvärde per företag.
Efter förslag av styrelsen skall årsmötet fastställa budget och årsavgift.

§ 18 Utträde
En medlem som önskar gå ur föreningen skall anmäla detta skriftligen till
styrelsen senast 30 september pågående verksamhetsår. I annat fall anses man
som medlem kommande år och har då att betala medlemsavgift för det året. En
medlem som inte har betalat sin avgift till föreningen för ett verksamhetsår och
trots påminnelse inte betalar anses ha gått ur föreningen. En medlem som gått ur
föreningen har inte någon andel i föreningens tillgångar.

§19 Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall fattas av två på varandra
följande årsmöten med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten skall
vara ett ordinarie årsmöte. För ett beslut om stadgeändring krävs att två
tredjedelar av de närvarande röstar för ändringen.

§ 20 Föreningens upplösning
Ett beslut om att upplösa föreningen skall fattas av två på varandra följande
årsmöten med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten skall vara ett
ordinarie årsmöte. För ett beslut om upplösning krävs att två tredjedelar av de
närvarande röstar för upplösningen. Det sista årsmötet skall också besluta om
hur föreningens tillgångar skall disponeras.

