Stadgar för Intresseföreningen Bergslaget
§1
Intresseföreningen Bergslagets ändamål är att arbeta med den långsiktiga utvecklingen
av Bergslagen genom att driva informationsfrågor, bedriva påverkansarbete hos
institutioner, företag och myndigheter samt initiera, driva och aktivt medverka i
och/eller samordna sådana utvecklingsprojekt som är gemensamma för alla eller
flertalet av kommunerna/regionerna.
Föreningens säte är Borlänge.

§2
Föreningens organ är:
- årsmöte/föreningsstämma
- styrelse
- valberedning
- revisorer

§3
Rätt till medlemskap har kommunerna och regionerna eller motsvarande inom
Bergslagen. Samverkan kan vinnas av fackliga organisationer, myndigheter, företag
och andra sammanslutningar som önskar stödja föreningens ändamål. Samverkan ger
inte någon rösträtt vid föreningens möten och ej heller möjlighet till representation i
styrelsen.

§4
Varje medlem erlägger en årlig avgift till föreningen. Avgiftens storlek fastställs vid
ordinarie årsmöte.

§5
Medlem utträder ur föreningen genom skriftlig anmälan. Utträde kan endast ske vid
årsskifte. Medlem som inte erlagt årsavgift eller som uppträder så att det skadar
gemensamma intressen och även vägrar att ändra sig efter påpekande av styrelsen kan
uteslutas.

§6
Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som bestäms av styrelsen, dock senast under
maj månad. Till extra årsmöte ska medlemmarna kallas om styrelsen eller två
tredjedelar av medlemmarna anser det nödvändigt.

§7
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Frågan om årsmötet är utlyst på riktigt sätt
Fastställande av röstlängd
Val av mötesfunktionärer (Ordförande och sekreterare)
Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse
Godkännande av revisionsberättelsen
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av årsavgiften
Val av ordförande
Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare
Val av två revisorer jämte revisorsersättare
Val av valberedning
Eventuella förslag från styrelsen och medlemmarna

§8
Styrelsen ska till samtliga medlemmar sända en kallelse till årsmötet. Det ska ske
senast två veckor före årsmötets öppnande.

§9
Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Omröstning
sker öppet. Vid personval sker skriftlig omröstning om så begärs.

§ 10
Styrelsen leder föreningens verksamhet.

§ 11
Årsmötet väljer minst fem styrelseledamöter och lika antal ersättare. Av ledamöterna
utser årsmötet en ordförande.
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§ 12
Föreningen ska följa god redovisningssed. Föreningens firma tecknas, förutom av
styrelsen, av en eller två personer i förening, som styrelsen utser.

§ 13
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderåret.

§ 14
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två
revisorer och två ersättare för dessa. Föreningens räkenskapsår avslutas den 31
december och ska tillsammans med styrelsens protokoll överlämnas till revisorerna
senast den 1 mars.

§ 15
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av kvalificerad majoritet vid årsmötet.

§ 16
För upplösning av föreningen fordras beslut av två årsmöten. Föreningens
tillgångar/skulder delas lika mellan medlemmarna vid föreningens upplösning.

§17
Styrelseledamot innehar uppdraget under en kommunal mandatperiod. Vid ledamots
önskemål om avsägelse av uppdraget meddelas valberedningen i god tid innan
årsmötet.

Stadgarna antogs vid konstituerande möte för bildandet av Intresseföreningen
Bergslaget den 1 december 1995 i Fagersta. Stadgarna har reviderats vid årsmötet den
7 april 2000, vid årsmötet den 7 maj 2002, vid årsmötet den 6 maj 2011, vid årsmötet
den 20 maj 2015, vid årsmötet den 17 maj 2019 samt vid årsmötet den 12 maj 2022.
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