Stadgar för WTC Öresund Ekonomisk förening
Antagna 2015-11-27

§ l Föreningens namn
Föreningens namn (firma) är WTC Öresund Ekonomisk förening.
§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmamas ekonomiska intressen genom att
tillhandahålla World Trade Centers internationella nätverk, anordna utbildningar, temamöten,
konferenser och därigenom skapa mötesplatser och nätverk för utveckling av medlemmamas
handel.
Medlemmarnas medverkan i föreningen ska vara att nyttja föreningens tjänster och i
möjligaste mån själv bidra med sina kunskaper och påtaga sig uppdrag som anvisas av
föreningen.

§

3

Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

§

4

Medlemskap

Till medlem antas sökande näringsidkare/företag som kan förväntas följa föreningens stadgar
och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas
av styrelsen eller av den styrelsen utser.
För tillgång till det internationella nätverket krävs licens från World Trade Centers Association i New York. Licenstagare får Sydsverige är Midroc Property Development AB, 5563194249, nedan kallat Licenstagaren.
Licenstagaren är ständig medlem i föreningen.

§

5

Insats och röstetal

Medlems insats i föreningen ska vara att, i den mån styrelsen så begär, för förenings räkning utan
ersättning utföra egen arbetsinsats om lägst tre och högst fem timmar under varje räkenskapsår. En
medlem kan inneha mer än en insats/andel i föreningen.
Varje andel som innehas av Licenstagaren medför 100 röster i föreningen. Övriga andelar
medför 1 röst per andel. En förutsättning för rätt att utöva rösträtten är dock att den person som
innehar andelen beviljats medlemskap i föreningen.

§

6

Årsavgifter; medlemsavgift och serviceavgift

Medlem ska årligen till föreningen erlägga dels en medlemsavgift om 100 kronor, dels en
serviceavgift, som bestäms av Licenstagaren i förhållande till antalet anställda i
medlemsföretaget inklusive dotterföretag. Medlemsavgift betalas på sätt och inom tid som
styrelsen bestämmer. I det fall medlem utträder eller utesluts ur föreningen under löpande
räkenskapsår återbetalas ingen del av erlagd medlems- och/eller serviceavgift.

§

7

Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen
uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till
Licenstagaren, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det meddelandet om
uteslutning avsänts till medlemmen.

§

8

Avgång

Utom i det fall som lagen om ekonomiska föreningar stadgar, äger avgång ur föreningen rum
vid utgången av det räkenskapsår som infaller efter en månad efter det att medlem sagt upp sig
till utträde, uteslutits eller av annan omständighet som föranlett avgång.

§

9

Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst fyra
styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och suppleanterna utses årligen av Licenstagaren för
tiden från ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma har
hållits. Till Styrelseledamot respektive suppleant kan såväl medlem som icke-medlem utses.
§

10 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser.

§

11 Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens
förvaltning utser Licenstagaren en till två revisorer eller revisorsbolag med högst två
revisorssuppleanter för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till slutet av nästa ordinarie
föreningsstämma.
Om revisorerna har gjort särskilda anmärkningar i sin revisionsberättelse ska styrelsen lämna en
skriftlig förklaring över anmärkningarna till den ordinarie föreningsstämman.

§

12 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden l januari- 31 december.

§

13 Årsredovisning

Styrelsen ska senast en månad före ordinarie föreningsstämma avlämna en årsredovisning till
revisorerna. Denna består av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§

14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska
följande ärenden förekomma.
l)

Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av
protokollförare

2) Upprättande och godkännande av röstlängd
3) Val av en eller två protokolljusterare
4) Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
5) Fastställande av dagordningen
6) styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
7) Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter

8) Fråga om styrelse- och revisorsarvoden
9) Fastställande av Licenstagarens val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt
eventuella revisorssuppleanter
l O) Fastställande av Licenstagarens beslut om serviceavgift
11) Annat ärende, som ankommer på föreningsstämman enligt tillämplig lag om ekonomiska
föreningar eller föreningens stadgar.

§

15 Kallelse och andra meddelanden; anmälan om ärende till stämma

Styrelsen kallar till föreningsmöte. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om
de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra och senast två veckor före
ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma.
Kallelse och andra meddelanden utfärdas genom en personlig kallelse till samtliga
medlemmar genom utdelning eller brev med posten.
Då kallelse utgått till stämman ska styrelsen omedelbart genom brev underrätta revisorerna
därom.
Medlem skall till styrelsen skriftligen anmäla ärende som denne önskar få behandlat på
föreningsstämma senast en vecka innan ordinarie föreningsstämma och senast två dagar
innan extra föreningsstämma. Anmäls ärendet inte inom angivna tidsfrist kan ärendet inte
beaktas på stämman.

§

16 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut föras i ny
räkning och/eller fonderas.

§

17 Upplösning av förening

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar i första hand användas enligt
föreningens ändamål, i andra hand fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras andel i
föreningen.

