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Stadgar för SKARA 2002, ekonomisk förening 

MEGA - Marknadsföring, Etablering, Gestaltning, Aktiviteter 

 

 

 

§ 1 Firma 

Föreningens firma är SKARA 2002, ekonomisk förening. 

 

§ 2 Ändamål 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla 

medlemmarna information, marknadsföring, lokala aktivitetsdagar, driva projektledning och ge annan 

service. Medlemmarna deltar i föreningens verksamhet genom att utnyttja de tillhandahållna tjänsterna 

enligt ovan.  Föreningen har även till syfte att utveckla Skara centrum att bli en attraktiv mötesplats för 

konsumenter, handel och besökare. 

 

§ 3  Säte 

Föreningens styrelse har sitt säte i Skara kommun. 

 

§ 4 Medlemsskap 

Till medlem antages företag, föreningar och privatpersoner som vill verka för föreningens syfte och kan 

uppfylla dess stadgar och beslut. Ny medlem skall godkännas av föreningens styrelse.  

 

§ 5 Insats (medlemsavgift) 

Varje medlem skall deltaga med en insats om 100 kronor. Varje medlem deltar med en insats. 

 

§ 6 Serviceavgift 

För utnyttjandet av föreningens tjänster skall medlemmar som bedriver verksamhet inom kategorierna 

Handel, Kommun, Fastigheter och Övrig servicenäring betala en årlig serviceavgift vars storlek fastställs 

av styrelsen på sista ordinarie styrelsesammanträdet inför nytt verksamhetsår. För privata medlemmar 

gäller en serviceavgift på 100,-/år för att kvarstå som medlemmar. 
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§ 7 Uppsägning av medlemsskap 

Uppsägning ur föreningen skall ske skriftligen till styrelsen. Uppsägning skall ske senast 3 månader före 

verksamhetsårets utgång för att gälla kommande år. 

 

§ 8 Uteslutning 

Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade beslut eller 

som annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål, får uteslutas av styrelsen.  

Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att deltaga i överläggningar och beslut om föreningens 

angelägenheter. Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman 

genom anmälan till styrelsen och inom tre (3) månader från det meddelandet om uteslutning avsänts till 

medlemmen. 

 

§ 9 Återbetalning av insats 

Medlem som utträtt ur föreningen eller har uteslutits har rätt att tolv (12) månader efter utträdet få ut 

sin inbetalda insats (medlemsavgift). Ansökan om återbetalning skall göras skriftligen till styrelsen. I övrigt 

hänvisas till lagen om ekonomiska föreningar kap 4 §§1 och 2. 

 

§ 10  Styrelsen 

Föreningens angelägenheter mellan föreningsstämmorna handhas av styrelsen, denna skall bestå av lägst 

sex (6) och högst nio (9) ledamöter samt lägst tre (3) och högst fem (5) suppleanter. 

Av ledamöterna skall två (2) utses av Skara Handel, två (2) fastighetsägare som bedriver verksamhet i 

Skara kommun, två (2) av Skara kommun. 

Av suppleanterna skall en (1) utses av Skara Handel, en (1) fastighetsägare som bedriver verksamhet i 

Skara kommun, en (1) av Skara kommun. 

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av antalet valda ledamöter/tjänstgörande suppleanter är 

närvarande. Styrelsen väljs för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.  

 

§ 11 Årsredovisning 

Styrelsen skall senast tre (3) månader efter bokslutsdag överlämna årsredovisning till föreningens 

revisor. 
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§ 12 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av den eller dem som styrelsen utser,  

två i förening.   

 

§ 13 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

 

§ 14 Revisor 

För granskning av föreningens verksamhet skall föreningsstämman välja en ordinarie revisor och högst en 

suppleant. Revisor och suppleant väljs för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma. 

 

§ 15 Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast under maj månad. Extra föreningsstämma skall hållas när 

styrelsen finner det nödvändigt, när revisor begär det eller när 1/10 av föreningens medlemmar begär 

det. Medlemmar som erlagt serviceavgift senast 31 december har rösträtt på nästkommande 

föreningsstämma. 

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande förekomma till behandling: 

1. Val av ordförande för stämman 

2. Val av sekreterare för stämman 

3. Fastställande av röstlängd 

4. Val av protokolljusterare 

5. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning 

6. Styrelsens årsredovisning för det senaste året 

7. Revisorns berättelse 

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust 

11. Val av styrelse 

12. Val av revisor jämte ev. suppleant 

13. Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman 

14. Övriga ärenden 
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§ 16 Kallelse till stämman 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske genom annons i Skaraborgs Läns Tidning eller skriftligen 

till medlemmarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Kallelse till extra föreningsstämma 

skall ske tidigast två och senast en vecka före stämman. 

 

§ 17 Meddelande 

Andra meddelanden än kallelse till föreningsstämman skall lämnas till medlemmarna genom hemsida, e-

post, brev eller annons I Skaraborgs Läns Tidning. 

 

§ 18 Överskottsfördelning 

Fritt efter eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till 

reservfonden enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål 

och/eller utdelas till medlemmarna i förhållande till inbetalda serviceavgifter. 

 

§ 19 Upplösning 

Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar fördelas enligt följande: 

Medlemmarna skall först återfå sina betalda insatser. Vad som därefter återstår skall användas till Skara 

centrums förskönande. 

 

 

Stadgarna antagna vid konstituerande möte 1999-02-22, justerade vid interimstyrelsens möte 1999-03-17 och enligt PRV:s 

önskemål.  Reviderade (§ 10) vid föreningsstämma 2012-03-01. Reviderade (§4-7, §9-10, §15, §17) vid föreningsstämma 2016. 
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