STADGAR FÖR FÖRENINGEN TILL UPPRÄTTHÅLLANDE AV
MELLANSVENSKA HANDELSKAMMAREN
för Gävleborgs och Dalarnas län
(Fastställda av Kungl Maj:t den 2 november 1917, med sedermera vidtagna ändringar,
samt fastställda av Kommerskollegium 1997, 2004 och den 18 februari 2011)

I

Föreningens ändamål

III

Föreningens organisation och förvaltning

§1

§3

Föreningen till upprätthållande av Mellansvenska
Handelskammaren för Gävleborgs och Dalarnas
län, som har sitt säte i Gävle, utgör en sammanslutning av näringsidkare i Gävleborgs och Dalarnas län, som därmed omfattar Handelskammarens distrikt.

Bland Föreningens medlemmar utses ordförande,
två vice ordförande samt ytterligare högst fem
ledamöter.

Föreningen har till ändamål att inom sitt distrikt
främja utvecklingen av näringslivet samt inför
myndigheter företräda näringslivets allmänna intressen.
Föreningen är ett politiskt obundet organ.

II

Föreningens medlemmar

§2
Till medlemmar i Föreningen kan antas enskilda
personer eller juridiska personer som idkar näringsverksamhet inom Föreningens distrikt.
Styrelsen kan efter särskild prövning till medlemmar även anta:
a) regionala organisationer och sammanslutningar av näringsidkare
b) andra som är intresserade av Föreningens
uppgift.
Ingen näringsidkare verksam inom Föreningens
distrikt, som inte visat sig uppenbarligen olämplig,
får vägras medlemskap.
Ansökan om medlemskap i Föreningen görs skriftligen.

Ett årsmöte väljer ordförande och minst en och
högst två ytterligare ledamöter, nästa årsmöte en
vice ordförande och minst en och högst två ytterligare ledamöter samt nästa årsmöte en vice ordförande och minst en och högst två ytterligare ledamöter; samtliga för en tid av tre år. *) Med år
avses tiden från årsmötet t o m nästkommande
årsmöte. Av de vice ordförandena skall en vara
verksam i Gävleborgs län och en i Dalarnas län.
Bland de övriga ledamöterna skall minst en vara
verksam i Dalarna, en i Gästrikland och en i Hälsingland. Avgående ledamot kan återväljas. Om
ledamot avgår i förtid skall fyllnadsval äga rum vid
närmast följande årsmöte, varvid ny ledamot i den
avgångnes ställe utses för den avgångnes återstående tid.
Ordföranden, vice ordförandena, övriga ledamöter
och Handelskammarens verkställande direktör
utgör Föreningens styrelse.
Föreningens angelägenheter handhas av Handelskammaren, som består av:
a)

Styrelsen.

b)
Fullmäktige, bestående av minst 30
och högst 60 ledamöter, valda av årsmötet för tre
år i sänder och med mandattiderna fördelade på
ett sådant sätt att 1/3 avgår varje år. Ledamot kan
ej företrädas av ombud. Avgående ledamöter kan
återväljas.
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Fullmäktige skall ha en sådan sammansättning att
en bred geografisk representation uppnås, att de
viktigaste näringsgrenarna inom distriktet företräds, att länen blir representerade med hänsyn till
antalet medlemmar i Föreningen och de inom
länen utgående avgifterna.

§ 10

Till styrelse- eller fullmäktigeledamot må ej utses
medlem som fyllt 70 år. Dock kan i näringsverksamhet aktiv äldre medlem utses.

§ 11

Handelskammaren skall varje år till Föreningen
avge årsredovisning. Denna består av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.
Räkenskaper förs per kalenderår.

För granskning av Handelskammarens förvaltning
och räkenskaper utser årsmötet två revisorer och
två suppleanter för dessa.

§4
Handelskammaren fastställer själv sin arbetsordning.

§5
Handelskammaren utövar ledningen över Föreningens verksamhet och handhar Föreningens
angelägenheter i enlighet med gällande stadga
och Föreningens beslut.

§6
Föreningen och Handelskammaren skall ha ett
kansli under chefskap av en verkställande direktör.

§7
Till Föreningen skall vara knutet ett serviceaktiebolag, för att tillhandahålla medlemmarna tjänster
av olika slag.

§8
Under tiden mellan Handelskammarens sammanträden företräds Handelskammaren av styrelsen
eller verkställande direktören. Det åligger även
styrelsen eller verkställande direktören att bereda
Handelskammarens ärenden och verkställa dess
beslut.

§9
Handelskammaren är beslutsmässig då minst 1/5
av ledamöterna är närvarande.

§ 12
Räkenskaperna skall vara avslutade före utgången av februari och revision skall vara verkställd före utgången av april.
§ 13
För att lämna årsmötet förslag till styrelseledamöter, fullmäktigeledamöter, revisorer och ledamöter
av valberedning; allt i enlighet med stadgarna,
skall utses valberedning.
Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter,
varav en från vardera av Dalarna, Gästrikland och
Hälsingland, nedan kallade landskapsledamöter,
av vilka ingen skall vara ledamot av styrelsen,
samt styrelsens ordförande eller, om denne har
förhinder, annan styrelseledamot.
Årsmötet utser valberedning bland Föreningens
medlemmar och vid ett årsmöte väljs en landskapsledamot,
nästa
årsmöte
en
landskapsledamot från annat landskap och nästa
årsmöte en landskapsledamot från det tredje
landskapet; samtliga för en tid av tre år. *) Årsmötet bestämmer årligen vem av landskapsledamöterna, som ska vara ordförande i valberedningen.
För det fall annan styrelseledamot än ordförande
skall vara ledamot av valberedningen utses denne
av styrelsen. Styrelsens ordförande eller i förekommande fall annan styrelseledamot har rätt att
yttra sig men inte rösträtt i valberedningen.
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Valberedningen fastställer själv sin arbetsordning,
är beslutsmässig då samtliga ledamöter erhållit
kallelse till och mer än hälften är närvarande vid
sammanträde samt fattar beslut med enkel majoritet, varvid ordförande har utslagsröst vid lika röstetal bland de röstberättigade.
Valberedningens förslag, som skall bifogas kallelse till årsmötet, skall framläggas vid tidpunkt
som bestäms av styrelsen.

IV

Medlemsavgifter

det första har avhållits. I sådan kallelse skall även
anges vilket beslut som fattats vid det första mötet.
Vid Föreningens extra sammanträde får avgörande beslut inte fattas i andra ärenden än de
som föranlett sammanträdet och angivits i kallelsen.

§ 17
Årsmöte eller extra föreningssammanträde är
beslutsmässigt då minst 15 medlemmar är närvarande.

§ 14
§ 18
Medlem är skyldig att årligen betala dels en medlemsavgift till handelskammarföreningen, dels en
serviceavgift till Mellansvenska Handelskammarens Service Aktiebolag.

Vid Föreningens årsmöte skall behandlas de
ärenden som Handelskammaren eller styrelsen
hänskjutit till Föreningen.

Normerna för beräkning av medlemsavgiften samt
medlemsavgiftens storlek fastställs årligen av
handelskammarföreningen på förslag av Handelskammaren.

Varje medlem som till Handelskammaren senast
10 dagar före mötet skriftligen anhåller därom
äger rätt att få fråga behandlad av mötet.

Om särskilda skäl föreligger får styrelsen besluta
om medlemsavgift för medlem med avvikelse från
av handelskammarföreningen fastställda normer.

§ 19

Normerna för beräkning av serviceavgiften och
serviceavgiftens storlek fastställs årligen av servicebolagets styrelse.

V

Föreningens sammanträden

§ 15
Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i Föreningens angelägenheter utövas vid ordinarie årsmöte eller extra föreningssammanträde.
Föreningen håller ordinarie årsmöte före utgången
av juni varje år. Extra sammanträde hålls antingen
då Handelskammaren, ordföranden eller revisorerna så finner påkallat eller då minst 30 medlemmar i Föreningen skriftligen anhåller därom
och i anhållan uppger ändamålet. Plats och tidpunkt för sådant möte bestäms av ordföranden.

Vid Föreningens årsmöte skall följande ärenden
förekomma:
1.
2.
3.

Val av ordförande för mötet
Val av två justeringsmän
Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat
4. Handelskammarens årsberättelse och revisorernas berättelse
5. Fastställande av balans- och resultaträkning
6. Fråga om ansvarsfrihet för Handelskammaren och verkställande direktören
7. Val av styrelse och övriga ledamöter i Handelskammaren
8. Val av revisorer och revisorssuppleanter
9. Val av valberedning
10. Ärenden som av Handelskammaren eller
medlem underställts årsmötet.

§ 20
Varje medlem har en röst.

§ 16
Kallelse till årsmöte eller extra föreningssammanträde skall göras skriftligen senast 10 dagar före
mötet.
Om det enligt denna stadga för att beslut skall
vara giltigt krävs att beslutet fattas på två möten,
får kallelse till det senare mötet inte utfärdas innan

Omröstning vid Föreningens möten sker öppet.
Föreningens beslut utgörs av den mening som fått
mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid
lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta
rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom
lottning, om inte annat beslutats av mötet innan
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valet förrättas. Val skall förrättas med slutna sedlar om yrkande därom framställs.
Rösträtt för juridisk person utövas av behörig firmatecknare.
Föreningsmedlem som är juridisk person får företrädas av befullmäktigat ombud. Ombudet skall
genom anställningsförhållande eller liknande vara
knutet till företag/organisation som är föreningsmedlem och får som ombud endast företräda en
medlem.

färsavtal, leveranser och andra kommersiella
förhållanden.
att

tillhandagå Föreningens medlemmar med
sådana råd i näringsfrågor, som Handelskammaren kan vara i tillfälle att lämna.

VII Utträde ur Föreningen
§ 22

Fullmakt skall vara dagtecknad och får ej vara
äldre än ett år.

Medlemskap avser kalenderår. Uppsägning av
medlemskap skall göras skriftligen senast under
närmast föregående kalenderår.

Enskild medlem får inte utöva rösträtt genom ombud.

VII Uteslutning ur Föreningen

Rösträtt får inte utövas av den, som ej erlagt förfallen medlemsavgift.

VI

Handelskammarens åligganden

§ 23
Medlem som gör sig skyldig till handling, vilken
står i strid med Föreningens ändamål eller åsamkar Föreningen skada, kan efter Föreningens
prövning uteslutas.

§ 21
Till fullgörande av sin uppgift åligger det Handelskammaren särskilt:

VIII Stadgeändring och Föreningens upplösning
§ 24

att

med uppmärksamhet följa näringslivets utveckling och behov inom distriktet

att

genom framställningar till myndigheter eller
andra föra fram önskemål och synpunkter i
frågor som berör näringslivets intressen

att

i frågor, som berör näringslivet, tillhandagå
myndigheter med utlåtanden och upplysningar

att

fullgöra de funktioner som enligt lag eller
särskild föreskrift åligger Handelskammaren

att

på begäran utse besiktningsmän för handelsvaror m m

att

på begäran av vederbörande parter och då
Handelskammaren så finner lämpligt medverka vid biläggande av tvister rörande af-

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om Föreningens upplösning genom likvidation eller upphörande genom fusion är ej giltigt om inte Handelskammaren handlagt frågan och beslutet fattats på två på varandra följande föreningsmöten,
varav minst ett ordinarie, samt att båda besluten
biträtts av minst 2/3 av de röstande.
Ändring av stadgarna kräver enligt 8 § lagen om
auktorisation av Handelskamrar för sin giltighet
fastställelse av Regeringen eller den myndighet
som Regeringen bestämmer. Enligt 5 § Handelskammarförordningen prövas frågor om stadgeändringar av Kommerskollegium, som således
skall pröva stadgeändring för att denna skall bli
giltig.

Stadgar 2011

*) Övergångsbestämmelse, som gäller från första årsmötet efter stadgeändringens giltighet och ett
år, anges i bilaga 1.
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