STADGAR FÖR
THE PAPER PROVINCE EKONOMISK FÖRENING
(The Paper Province ek. för)
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FÖRENINGENS FIRMA
1§

Föreningens firma är The Paper Province ekonomisk förening,
The Paper Province ek.för

FÖRENINGENS SÄTE
2§

Föreningen skall ha sitt säte i Karlstad kommun, Värmlands Län.

ÄNDAMÅL
3§

Föreningen är en ekonomisk förening som har till syfte att utveckla samt - nationellt
och internationellt - profilera The Paper Province som en globalt ledande aktör inom
skogsbaserad bioekonomi, och att därigenom främja tillväxt och företagande.
Detta åstadkommes genom:
att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen inom föreningens
verksamhetsområde,
att skapa mötesplatser och -former för att främja samarbete och erfarenhetsutbyte
mellan medlemmarna, akademin och övriga aktörer i innovationssystemet på
regional, nationell och internationell nivå,
att medverka till att öka aktörernas och enskilda personers kompetens inom
föreningens verksamhetsområde så att den sammanlagda kompetensnivån ökar,
att ”bygga broar” mellan näringsliv, högskola/universitet och samhälle och därvid vara
en länk mellan verksamhetsbaserad och högskolebaserad utbildning, forskning och
utveckling såväl regionalt, nationellt som internationellt.

MEDLEMSKAP
4§

Endast juridisk person eller fysisk person som bedriver näringsverksamhet, eller
kommuner och andra offentliga aktörer, med intresse av att bidra till utvecklingen av
föreningens ändamål enligt § 3 kan bli medlem i föreningen.

5§

Begäran om medlemskap i föreningen skall ske skriftligen till föreningens styrelse som
prövar sådan begäran. Styrelsen kan delegera beslutsrätt till VD.

6§

Medlemskap löper per kalenderår om inget annat anges. Medlem skall delta i
föreningen med minst en andel om 100 kronor. Medlemsinsatsen skall betalas av
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medlem kontant genom uppmaning i samband med inträde i föreningen. Medlem får
teckna sig för obegränsat antal andelar.
7§

8§

Serviceavgiftens storlek för medlemmar i privat näringsliv baseras på respektive
medlems omfattning i egen verksamhet, särskilt med hänsyn till antal anställda.
För nystartade företag och i andra särskilda fall skall föreningsstämman äga rätt att
besluta om nedsättning av avgift, eller om avgiftsbefrielse för ett enskilt
verksamhetsår. Föreningsstämman skall också kunna bemyndiga styrelsen att fatta
beslut om nedsättning av avgift och/eller avgiftsbefrielse så länge det sammanlagda
beloppet av sådant bemyndigande inte överstiger 50 000 kronor per verksamhetsår.
Serviceavgiftens storlek för kommuner och andra offentliga aktörer beräknas utifrån
annan grund.

9§

Medlems andel kan inte överlåtas. Vid uppsägning skall medlems andel återgå till
föreningen. Medlemskap kan därmed inte förvärvas genom övertagande av tidigare
medlems andel.

10 § Medlem får säga upp sig till utträde ur föreningen. Uppsägning skall göras skriftligen
och undertecknas av behörig ställföreträdare. Uppsägning gäller från och med
ingången av följande kalenderår.
11 § Medlem som inte uppfyller sina skyldigheter eller i övrigt företar handling som skadar
föreningens intressen eller ändamål kan uteslutas ur föreningen med omedelbar
verkan. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
12 § I anledning av uppsägning (10 §) eller uteslutning (11 §) föreligger ingen rätt till
återbetalning av serviceavgift eller medlemsinsats.

VINSTMEDEL OCH UPPLÖSNING
13 § Eventuell vinst skall alltid balanseras i ny räkning. Formellt beslut fattas av
föreningsstämman. Vinstutdelning till medlem skall inte ske.
14 § Skulle föreningen likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla medlemmarna, att till
den del de ej motsvaras av den medlemsinsats medlemmarna tillskjutit, utnyttjas till
främjande av föreningens verksamhetsområde enligt § 3.
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RÄKENSKAPSÅR
15 § Kalenderår skall vara föreningens räkenskapsår

STYRELSE
16 § Föreningens angelägenheter förvaltas av styrelsen.
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio ledamöter. Antalet suppleanter skall
vara högst fem. Styrelsen har rätt att kalla adjungerade deltagare till sammanträde.
17 § Styrelsen utses av föreningsstämman.
Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma till
föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet.
18 § Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av de ordinarie ledamöterna är
närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande
förenar sig, och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.
19 § Beslut om verksamhetens inriktning och avgränsning samt frågan om vilka projekt som
skall drivas skall fattas av styrelsen.

STYRELSENS ÅLIGGANDEN
20 § Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess
angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden såvida inte annat
föreskrivs i dessa stadgar.
Styrelsen skall:
• verkställa av föreningsstämman fattade beslut,
• handha föreningens ekonomiska angelägenheter och låta föra räkenskaper däröver,
samt till ordinarie föreningsstämma avge årsredovisning för det senaste
räkenskapsåret,
• tillsätta för föreningens verksamhet erforderliga arbetsutskott, fastställa
instruktioner för dessa samt följa upp dessa i enlighet med föreningens syfte,
• besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar och
• verka för föreningens ändamål, i enlighet med föreningens allmänna målsättning.
21 § Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen därtill
utser samt genom två av styrelsen utsedda personer i förening.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
22 § Föreningen skall ha en verkställande direktör.
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REVISORER
23 § Föreningen skall ha en revisor med suppleant.
Revisors och revisorssuppleants uppdrag gäller till slutet av den ordinarie
föreningsstämma som hålls under det andra räkenskapsåret efter revisorsvalet.

VALBEREDNING
24 § Föreningen ska ha en valberedning bestående av en sammankallande och två övriga
ledamöter, valda av föreningsstämman.
25 § Valberedningen skall senast två veckor före årsmötet meddela medlemmarna sitt
förslag till ny styrelse och i förekommande fall revisor/revisorsuppleant.

FÖRENINGSSTÄMMA
26 § Ordinarie föreningsstämma, vilken är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas
årligen på tid som styrelsen bestämmer, dock inom sex månader från utgången av
föregående räkenskapsår.
27 § Styrelsens ordförande kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska
innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast
fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en
vecka före extra föreningsstämma.
28 § Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten
eller via e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska
styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.
29 § Medlem som önskar få ett beslutsärende behandlat på föreningsstämman skall
skriftligen framställa sådan begäran hos styrelsen senaste tio dagar före mötesdagen.
30 § På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Val av en eller två justeringsmän
Upprättande och fastställande av röstlängd
Fastställande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
Beslut om
a) Fastställande av resultat- och balansräkning
b) Dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
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9. Beslut om serviceavgifter
10. Val av valberedning
11. Val av styrelsens ledamöter och suppleanter
12. Val av revisor och revisorssuppleant det år då så ska ske
13. Övriga ärenden
31 § Vid Föreningsstämma har varje närvarande medlem som erlagt förfallna
medlemsavgifter en röst. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.
32 § Omröstning sker öppet. Om medlem begär det skall dock val ske slutet.

ÄNDRING AV STADGAR
33 § Ändring av föreningens stadgar kan endast ske vid föreningsstämma. Beslutet är giltigt
om samtliga röstberättigade i föreningen har förenat sig om det. Beslutet är även
giltigt om det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare
stämman biträtts av minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.

ÖVRIGT
34 § För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.
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