
 Sid 1 

Stadgar för ”Gotländska utvecklingsbolag i samverkan ideell 
förening” reviderade vid årsstämman 2014-03-27. 
   

§ 1 Föreningens namn 
Föreningens namn är Gotländska utvecklingsbolag i samverkan ideell förening  

§ 2 Föreningens ändamål 

❖ att stödja grupper, föreningar och enskilda med ambitioner att utveckla 
landsbygden på Gotland, 

❖ att i samverkan med samhällets myndigheter och aktörer analysera och stödja de 
enskilda medlemmarna i fråga om strategier, metoder och processer, 

❖ att stärka samverkan mellan medlemmarna  

§ 3 Styrelsens säte 
Styrelsen har sitt säte på Gotland 

§ 4 Beslutande organ 
 Föreningens beslutande organ är föreningsstämman och den av stämman utsedda 
styrelsen. 

§ 5 Medlemskap 
Till medlem i föreningen kan antas utvecklingsbolag på Gotland med begränsad 
aktieutdelning och med en sådan begränsning av rösträtten vid bolagsstämman 
innebärande att ingen må rösta för egna eller andras aktier för sammanlagt mer än en 
tiondel av de på stämman företrädda aktierna.  
  
§ 6 Medlemsavgifter 
Medlem skall betala årlig medlemsavgift till föreningen med belopp som ordinarie 
föreningsstämma fastställer.  

§ 7 Medlemskapets upphörande   
Medlemskap i föreningen upphör: 
• om medlem till styrelsen begär sitt utträde 
• om medlem inte senast 30 augusti innevarande verksamhetsår erlagt 

medlemsavgift till föreningen. 

§ 8 Uteslutning ur föreningen 
Medlem som motarbetat föreningens ändamål eller verksamhet eller uppenbarligen 
skadat föreningens intressen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Utesluten 
medlem avgår genast ur föreningen. 
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§ 9 Styrelse 
Styrelsen väljs av ordinarie föreningsstämma. Styrelsen består av ordförande samt 
minimum 2 och maximum 5 övriga ledamöter samt 3 suppleanter.  
Styrelsens ordförande väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden t o m nästa 
ordinarie föreningsstämma. Styrelsens övriga ledamöter väljs för två år och 
suppleanter för ett år. Val skall förrättas så att hälften av de ordinarie ledamöterna 
står i tur att avgå vid nästkommande föreningsstämma.  

Styrelsen har befogenhet att utse en arbetsgrupp för det dagliga arbetet samt anställa 
nödvändig personal.  
 
För särskilda uppgifter kan styrelsen till sig adjungera ytterligare personer. 

§ 10 Styrelsens åligganden 
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens 
angelägenheter och ser till att medlemmarnas intressen tillvaratas. 

Det åligger styrelsen att särskilt: 
1. verkställa av föreningsstämman fattade beslut inom antagen budget 
2. planera leda och fördela arbetet inom föreningen 
3. vara personalansvarig 
4. vara ansvarig för arbetsmiljön 
5. ansvara för och förvalta föreningens medel 
6. tillställa revisorn räkenskaper och nödvändiga handlingar inför stämmor. 

§ 11 Arbetet i styrelsen 
Styrelsens ordförande skall se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran 
av två styrelseledamöter skall styrelsen sammankallas. Ordföranden kallar till 
sammanträde. 

Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. 

Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas av ordföranden 
och justeras av ledamot som utses under sammanträdet. 
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§ 12 Föreningens firmateckning 
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande samt, om styrelsen så beslutar, 
av den som styrelsen utser. När det gäller löpande bank- och postärenden tecknas 
firman av den person som ansvarar för föreningens ekonomiska bokföring och 
redovisningen. 

§ 13 Föreningsstämma 
Medlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid 
föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ. 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före sista juli månads utgång på tid och plats 
som styrelsen bestämmer. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske skriftligt 
eller genom e-post till medlemmarna senast två veckor före stämman. 

I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman. Om 
stämman skall behandla ett ärende om föreningens försättande i likvidation skall 
förslaget och grunden för detta anges i kallelsen. Om ett ärende avser förändring av 
stadgarna, skall det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i 
kallelsen. Ett fullständigt förslag till stadgeändringen skall efter det att kallelse 
utfärdats hållas tillgänglig för medlemmarna hos föreningen en vecka före stämman. 
I kallelsen skall anges var förslaget finns tillgängligt. Det skall genast sändas till 
medlemmar som begär det och uppger sin postadress alternativt sin e-postadress. 

Föreningens årsredovisning inkl verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, 
verksamhetsplan samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas 
tillgängliga för medlemmarna hos föreningen senast en vecka före ordinarie 
föreningsstämma. I kallelsen skall anges var nämnda handlingar finns tillgängliga. 
De skall genast sändas till medlemmar som begär det och uppger sin postadress 
alternativt sin e-postadress 

Beslutsregler 
Varje medlem har en röst på föreningsstämman genom ombud. Ombuden vid 
stämman utses av respektive medlems styrelse. 

Föreningsstämman är beslutsför med det antal medlemmar som är närvarande på 
stämman. 



Föreningsstämmans beslut avgörs av den mening som har fått mer än hälften av de 
angivna rösterna och vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid val 
anses den vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom 
lottning. Beslut fattas med acklamation eller, om så begärs av röstberättigad, efter 
omröstning (votering). Val sker slutet om en röstberättigad begär det. I andra frågor 
fattas beslut slutet om mer än hälften av de närvarande begär det. 

Forts. stadgar Gotländska utvecklingsbolag i samverkan   sid 4 

§ 14 Motioner 
En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om 
medlemmen skriftligen framställer sin begäran till styrelsen senast 4 veckor före 
ordinarie föreningsstämma. Styrelsen skall till stämman avge skriftligt yttrande i 
ärendet. 

§ 15 Ärenden på ordinarie föreningsstämma 
Val av ordförande vid stämman 
Val av protokollförare 
Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 
Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll och val av 
rösträknare 
Godkännande av röstlängd 
Godkännande av föredragningslistan 
Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar för det senaste 
verksamhets/räkenskapsåret 
Revisorernas berättelse 
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret 
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
Fastställande av medlemsavgifter 
Bestämmande av arvode och kostnadsersättningar till styrelsens ledamöter och 
förtroendevalda 
Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets/räkenskapsåret 
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
Val av ordföranden i styrelsen 
Val av övriga styrelseledamöter 
Val av suppleanter 
Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Val av ledamöter i valberedningen, däribland sammankallande 
Ärenden som styrelsen har hänskjutit till stämman 
Behandling av inkomna motioner 
Övriga frågor 



§ 16 Extra föreningsstämma 
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma 
skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller 
av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. Kallelse skall 
utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till föreningen, 
Stämman skall hållas inom en månad från kallelsen. 

Kallelse med föredragningslista till extra föreningsstämma skall ske skriftligen 
senast sju dagar före stämman. Skulle styrelsen underlåta att i föreskriven ordning 
utfärda kallelse får den/de som framställt begäran utfärda kallelse, vilket skall ske 
skriftligen eller genom e-post. 
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Vid extra föreningsstämma får behandlas endast ärende som står på 
föredragningslistan. 

Om beslutsförhet och rösträtt på extra föreningsstämma gäller vad som föreskrivs om 
ordinarie föreningsstämma. 

§ 17 Valberedning  
Valberedningen består av tre personer varav en är sammankallande. Ledamöterna 
väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden t o m nästa ordinarie föreningsstämma. 

Valberedningen skall till föreningsstämman lämna förslag till val av ordförande och 
ledamöter i styrelsen samt förslag till revisorer. 

Senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma skall valberedningen lämna 
förslaget till styrelsen. Styrelsen skall i kallelsen till ordinarie föreningsstämma 
meddela var valberedningens förslag finns tillgängligt. Det skall genast sändas till 
medlemmar som begär det och uppger sin postadress alternativt sin e-mailadress 
  

§ 18 Revision  
Föreningen skall ha en revisor och en revisorssuppleant. Revisorn och 
revisorssuppleanten väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden t o m nästa 
ordinarie föreningsstämma. 
Styrelsen skall lämna sina redovisningshandlingar till revisorn senast sex veckor före 
ordinarie föreningsstämma. Revisorn skall till styrelsen lämna sin revisionsberättelse 
senast två veckor före stämman. 

§ 19 Verksamhets- och räkenskapsår 



Föreningens verksamhets- och räkenskapsår utgörs av 1 januari – 31 december. 

§ 20 Stadgeändring 
För beslut om stadgeändring krävs antingen enhällighet bland samtliga 
röstberättigade på en föreningsstämma eller beslut på två på varandra följande 
stämmor. Beslutet på den andra stämman skall ha biträtts av minst två tredjedelar av 
de röstande. 

§ 21 Föreningens upplösning 
För beslut om föreningens trädande i likvidation krävs antingen enhällighet bland 
samtliga röstberättigade på en föreningsstämma eller beslut på två varandra följande 
stämmor, därvid beslutet på den andra stämman skall ha biträtts av minst två 
tredjedelar av de röstande. Behållna tillgångar i föreningen vid dess upplösning skall 
överföras till medlemmarna. 

   -----OOO-----
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