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Kallelse till Årsmöte med KommITS 
 

Dag: Tisdagen den 25 augusti 2020 
Tid:  Kl. 17:00  
Plats: Borås Kongress 
 
 
Förslag till dagordning 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
 
§ 3 Val av justerare, tillika vid val fungerande som rösträknare 
 
§ 4 Upprättande av röstlängd 
 
§ 5 Godkännande av dagordning 
 
§ 6 Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019/2020, finns på www.kommits.se 
 
§ 8 Ekonomisk rapport 2019/2020, (finns på www.kommits.se) 
 fastställande resultat- o balansräkning 
 
§ 9  Revisionsberättelse 2019/2020 
 
§ 10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
 
§ 11 Valärenden 

- styrelseledamöter och ersättare 
- revisor och ersättare 
- valberedning 

 
§ 12 Årsavgift 2021/2022 
 
§ 13 Verksamhetsplan och Budget 2020/2021, (finns på www.kommits.se) 
 
§ 14 Motioner 

a. Styrelsen föreslår förändring av stadgarna enligt bilaga 6. 
 
§ 15 Övrigt 
§ 16  Mötet avslutas 



Sid 2 (14) 

     

 

  



Sid 3 (14) 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KommITS Verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2019/2020 
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Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse: 
 

Allmänt 
Under verksamhetsåret har föreningen haft två konferenser, KommITS 
Digitaliseringsdagar 2019 som genomfördes på Wisby Strand Congress & Event den 6-
8 maj och “KommITS Teknikdagar” som genomfördes  den 1-2 oktober på Expectrum 
Västerås. 
 
Medlemsantalet har under verksamhetsåret varit 170 kommuner. En minskning med 9 
medlemmar. Styrelsen ser gärna att förslag kommer från medlemmarna om hur vi kan 
arbeta för att ytterligare öka samverkan mellan våra medlemskommuner eller annat 
medlemmarna vill påverka. 

 
Föreningens mål är: 

 
”Att bidra till att medlemmarna uppnår en effektiv kommunal verksamhet med 

hjälp av IT” 
 

Målet ska uppnås genom att: 
1. Förse medlemmarna med kommunrelaterad IT-information 
2. Bidra till samverkan mellan kommuner i IT-projekt och skapa 

förutsättningar för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte 
3. Skapa ökad insikt om IT:s betydelse i den kommunala verksamheten 
4. Vara kanal för leverantörer, myndigheter och andra organisationer 

för informationsutbyte och dialog. 
 

Under verksamhetsåret har föreningens styrelse planerat och genomfört 
konferenserna med hjälp av företaget Kraftkällan och Inge Hansson, Ardline. 

 
Föreningens styrelse sköter kansli, ekonomi och administration av KommITS 
webbsida, www.kommits.se.  

 
Styrelsen har under året bestått av följande personer: 
Christian Bonfré, ordförnade, Svenljunga kommun (avgick 
som ordförnade 2020-02-28) 
Roger Nilsson, vice ordförande, Ystads Kommun 
(ordförande fr o m 2020-02-28) 
Anette Knutsson, sekreterare, Strömstads kommun  
Marianne Olofsson, kassör, Munkedals kommun  
Torbjörn Larsson, Falkenbergs Kommun (vice ordförande  
fr o m 2020-02-28) 
Jörgen Sandström, Västerås stad 
Ann Charlotte Nordström, SKR 
Marie Fryklöf, Östersunds Kommun 
Stefan Nyberg, Österåkers kommun 
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Styrelsearbetet 
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten och har träffats vid 2 tillfällen under 
verksamhetsåret för planering utöver konferenstillfällena. Styrelsemötena 
genomförs i första hand som telefonmöten. 

 
Utöver styrelsemötena så har styrelsen under året varit indelad i 
följande arbetsgrupper. 

 
Programrådet arbetar med att vaska fram namn på intressanta huvudföreläsare och 
ta emot förslag på föredrag, granska dem och sätta ihop programtablån inför våra 
konferenser. Till varje konferens utses en ”konferensgeneral” som har 
huvudansvaret för konferensen i styrelsen och som är kontaktperson gentemot 
hotel och eventuell partner som hjälper oss med praktiska ting. 

 
Redaktions- och webbrådet har som uppgift att arbeta med innehållet i tidningen 
tillsammans med Ulf Benkel, Benkpress, som skriver artiklarna till tidningen och att 
granska tidningen innan utgivning. Styrelsen ser det som viktigt att utveckla 
tidningens innehåll för att visa på det som händer ute hos kommunerna. Tidningen 
distribueras till alla Sverieges kommuner.  

 
Internationella rådet som arbetar och håller kontakten med våra vänföreningar 
och samarbetsorganisationen LOLA. Föreningen har representerats av rådet i 
samband med LOLA:s arbetsmöten. 

 
Leverantörsråd som ansvarar för föreningens kontakter med leverantörer inför 
våra konferenser. 

 
Avtalsgrupp som arbetat med bl a avtalet med vår partner Kraftkällan och Inge 
Hansson, Ardline. 

 
 

 
 
Konferenser 
 
KommITS Digitaliseringsdagar 2019 genomfördes den 6-8 maj på Wisby Strand 
Congress & Event.  
 
KommITS Digitaliseringsdagar genomfördes 2019 i Visby på Gotland. Årets tema var 
Värde och Förnyelse där målet var är att klargöra värdena för digitalisering och 
diversifiering som man kan uppnå med hjälp av våra digitala verktyg. Vi hade några 
riktiga  guldkorn och kändistätt: Katarina Gospic, Henric Fexeus och Jonas Colting. 
Samtliga gav oss verktyg som vi kan använda i vardagen. Skl (nu SKR) var där som 
traditionen bär. Region Gotland fick ett eget pass som kallades “Gotland levererar” 
och innehöll intressanta projekt som regionen var involverade i samt två företag, Picit 
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och Payex som pratade om framtida bildbehandlings- och automatiserings- 
möjligheter med dessa respektive digitala betalmedel. Detta koncept tar vi vidare till 
nästa digitaliseringsdagar, då det blev en riktig bra inramning av destinationen. Totalt 
kom det 340 deltagare (utställare och besökare) vilket blev record. Det var 36 
utställarföretag. Året var dessutom KommITS tid att vara värd för 2019 års 
internationella LOLA-konferens som genomfördes på måndagen. Det ekonomiska 
resultatet blev betydligt bättre än budgeterat då det kom betydligt fler deltagare än 
vad vi kunnat förutse. Det internationella bidraget 2019 var från våra systerföreningar 
från USA, Nya Zeeland, Kanada Australien, Storbritannien och Belgien.  

I samband med konferensen hölls föreningens årsmöte. 

Som brukligt är på KommITS Digitaliseringsdagar, så delades KommITS årliga priser ut 
till Årets IT-person, Årets Digitaliseringsprojekt och årets IT-partner. I samband med 
LOLA-konferensen delades även Årets LOLA Excellence Award 2019 ut. 
  
Här är pristagarna: 

 

Årets IT-person 2019 
 

Pristagare: Christina Larsson, Ale kommun 
 
Motivering: 
Christina har under 10 års arbete satt Ale kommun på världskartan genom sitt 
engagemang och pionjärarbete inom kommunal IT. Hon har bidragit till att utmana 
regelverk och kulturella värderingar vilket gjort att andra organisationer enklare 
kommit vidare med sina digitaliseringsprojekt inte minst inom molntjänster. 
Christina är en värdig mottagare av utmärkelsen, Årets IT-person 2019 
 
Årets Digitaliseringsprojekt 2019 
 
Pristagare: Flens kommun 
 
Motivering:  
För modet att våga gå mot molnet och i en riktning som för många inte är den 
upptrampade vägen ser Flen till att stödja kommunens administrativa medarbetare att 
kunna nyttja moderna  
och effektiva molnbaserade arbetsverktyg. 
Framtidssäkra och moderna arbetssätt behöver stödjas bättre och våra regelverk och 
förutfattade meningar utmanas. Flen går mot strömmen, vågar som en mindre 
kommun plöja ny mark och gör det på ett sätt som behöver uppmuntras och 
uppmärksammas med sin molnsatsning med Googles verktyg. 
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Årets Partner 2019 
 

Pristagare: NILEX 
 

Motivering: 
Nilex är ett företag som arbetar för att förenkla vardagen och effektivisera 
hanteringen inom IT-tjänster. Man vill skapa mer tid ”över” i den digitala eran och 
skapa en bättre användarrespons. Nilex är lyhört och intresserade av sina kunder och 
deras behov och önskemål. Man erbjuder snabba, praktiska och enkla lösningar för 
våra IT-tjänster.  
Årets KommITS partner är en uppskattad partner på KommITS konferenser och tillför 
värme och glädje genom sitt återkommande deltagande. 
 
Årets LOLA Excellence Award 2019 
 
Pristagare: ALGIM – New Zeeland  
 
The GoShift project has tree important values that an award winner should have 

-          It makes it easy and its made from the costumers point of view 100%. 
-          It’s a solution that a lot of municipalities can use and use 
-          It has a common information structure chaired by a lot of councils 

 
The GoShift project has align information and processes and have delivered a 
single online portal so that customers have the same experience regardless of 
which council they are dealing with. It has also made it possible to share 
specialised skills between councils and to help each other and share their 
workload because they have a common processes. 
GoShift is delivering its longer term goal which is a unified national approach that 
will make it easier and faster to get a building consent, no matter where you live 
and work in New Zeeland. Today 20 councils use this portal.. 
 
 
 
KommITS Teknikdagar 2019 genomfördes den 1-2 oktober på Expectrum Västerås. 
 
Teknikdagar på Expectrum i Västerås 
Nyttigt och lärorikt, stort fokus på den teknik som står runt hörnet och väntar på 
införande i kommunal verksamhet. 11 partnerföretag och drygt 40 deltagare 
studerade och workshoppade tillsammans. Kvällsaktiviteten var att bygga och 
programmera robotar! 
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Leverantörsaktiviteter 2019-2020 
KommITS-styrelsen har under verksamhetsåret träffat ett 50–tal leverantörer, mest i 
samband med våra konferenser där vi tillsammans med våra medlemmar för ett 
givande utbyte kring de produkter och tjänster som marknaden erbjuder. Vi ser 
positivt på att leverantörerna är väldigt engagerad i den kommunala sektorn och 
gärna lyssnar på våra önskemål. 

 
 

Träffar med SKR 2019-2020 
Förutom SKR´s medverkan på våra konferenser så försöker hela styrelsen eller 
representanter för den träffa SKR några gånger om året. SKR stämmer av deras 
tankar med oss och vi försöker att lyfta fram det som vi anser är viktigt i vår sektor. 

 
 
 

Internationellt arbete under verksamhetsåret 
 
Internationellt utbyte 
KommITS har sedan flera år ett utbyte med systerföreningar i utlandet och är medlem i 
en världsomspännande förening som heter LOLA -Linked Organisation Local 
Authorities. Följande är medlemmar I LOLA: 

 
SOCITM – England (Society of Information Technology Management, 
www.socitm.gov.uk ) 
GMIS – USA (Government Management Information Sciences, www.gmis.org) 
MISA/ASIM – Canada (Municipal Information Systems Association of Candada, 
www.misa- asim.ca) 
VIAG – Holland (De Veerinining van coordinattoren informatievoorziening an 
Automatisering in nederlande Gemeenten, www.viag.nl) 
ALGIM – New Zeeland (Association of Local Government Information Management 
Inc, www.algim.org.nz) 
V-I CT-OR – Belgien (The Flemish ICT Organisation, www.v-ict-or.be) 
LOLA – Linked Organisations of Local Authorities, www.lola-online.org 
MAV Technology – Australien  
 
Dessa föreningar är nationella intresseföreningar för folk som jobbar inom kommunal 
IT-verksamhet. LOLA-medlemmarna har en stående inbjudan till Digitaliseringsdagarna. 
LOLA-medlemmarna arbetar med ungefär samma frågor i samtliga länder och syftet är 
att lära av varandra. 2019 var KommITS värd för årets Internationella LOLA-konferens i 
samband med KommITS Digitaliseringsdagar i Visby. Samtliga medlemsländer deltog 
förutom VIAG (Holland) som hade förhinder att delta.  
 
LOLA-arbetet 2019-2020 
Fokus för KommITs internationella arbete 2019 var värdskapet på Gotland. 
Planeringen föll ut i att de blev en Workshop på måndagen dedikerat för de 
internationella, samt att vi ville ha en tydlig internationell spot i programmet. Vi skulle 
också bidra med ett bra o välkomnande värdskap på helgen innan konferensen 
startade, vilket Region Gotland bidrog med.  
 
Temat för workshopen blev: Ledarskap, mångfald och färdigheter,  där man 
internationellt var intresserade av Sverige hur vi gör för att attrahera kvinnor in i IT 
och dessutom på ledande positioner, samt hur andra länder gör. Överenskommelse 
som blev var att det fantastiska diskussionerna som var och dess innehåll måste delas 
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och arbete fortsättas. För detta ska LOLAs Web hållas uppdaterad med delad 
information och bra exempel och referensmaterial. 
 
Under konferensen blev det internationell utblick och debatt gällande Integritet och 
säkerhet som Jörgen var moderator för. 
 
VIAG, vår Holländska kollega, kommer att vara värd för 2020 års LOLA-konferens. 
 
Sammanfattning av LOLA-året 2019 var succé. Den internationella workshopen och 
miljön var fantastisk, det var alla parter överens som.  
 
 
 
För styrelsen april 2020 

 
 

Anette  Knutsson 
Sekreterare 



 

 

Bilaga 1 
 
 Medlemsförteckning 2020-02-28 

Ale kommun Haninge kommun Melleruds kommun 

Alingsås kommun Hedemora kommun Motala kommun 

Avesta kommun Herrljuna kommun Munkedals kommun 

Arvika kommun Hjo kommun Mölndals kommun 

Bengtsfors Hofors kommun Nacka kommun 

Bjuvs kommun Huddinge kommun Nora kommun 

Bodens kommun Hudiksvalls kommun Norbergs kommun 

Bollebygds kommun Hultsfreds kommun Norrköpings kommun 

Bollnäs kommun Hylte kommun Norrtälje kommun 

Borlänge kommun Höganäs kommun Nybro kommun 

Borås kommun Höglandets kommunalförbund Nykvarns kommun 

Bräcke kommun Kalmar kommun Nyköpings kommun 

Burlövs kommun Karlshamn kommun Nynäshamns kommun 

Båstads kommun Karlskrona kommun Nässjö kommun 

Danderyds kommun Karlskoga kommun Ockelbo kommun 

Degerfors kommun Karlstads kommun Olofström kommun 

Ekerö kommun Katrineholms kommun Orust kommun 

Emmaboda kommun Kinda Osby kommun 

Eskilstuna kommun Klippans kommun Ovanåkers kommun 

Eslövs kommun Kommunförbundet Södra Hälsingland Oxelösund kommun 

Essunga kommun Kramfors kommun Partille kommun 

Fagersta kommun Kristinehamns kommun Perstorps kommun 

Falkenbergs kommun Knivsta kommun Sala kommun 

Falköpings kommun Krokoms kommun Sandvikens kommun 

Falu kommun Kävlinge kommun Sigtuna kommun 

Finspång Laholms kommun Simrishamns kommun 

Flen Leksands kommun Sjöbo kommun 

Färgelanda Lerums kommun Skellefteå kommun 

Gagnefs kommun Lessebo kommun Skara kommun 

Gnosjö kommun Lidköpings kommun SKR 

Gotlands kommun Ljusdals kommun Skurups kommun 

Grums kommun Lomma kommun Skövde kommun 

Gästrike Återvinnare kommunförbund Ludvika kommun Smedjebacken 

Götene kommun Luleå kommun Sollefteå kommun 

Göteborgs kommun Lysekils kommun Sollentuna kommun 

GöLiSka kommunalförbund Malmö stad Staffanstorp 

Gävle kommun Malung-Sälens kommun Stenungsunds kommun 

Hagfors kommun Markaryds kommun Strängnäs kommun 

Halmstads kommun Marks kommun Strömstads kommun 

  



 

 

Sundbybergs Stad Värnamo kommun 
 

Svalövs kommun Västerås 
 

Svedala kommun Ystads kommun 
 

Svenljunga kommun Ånge kommun 
 

Säffle kommun Åre kommun 
 

Säters kommun Åmål 
 

Sävsjö kommun Årjängs kommun 
 

Söderhamns kommun Älvkarleby kommun 
 

Södertälje kommun Ängelholms kommun 
 

Sambo/Sölvesborg Örebro kommun IT-avdelningen 
 

Tanums kommun Örkelljunga kommun 
 

Tidaholms kommun Örnsköldsviks kommun 
 

Tierps kommun Öståkers kommun 
 

Timrå kommun Östersunds kommun 
 

Tingsryds kommun  
 

Tommelilla kommun  
 

Tranås kommun  
 

Trelleborgs kommun  
 

Trollhättans kommun  
 

Trosa kommun  
 

Tyresö kommun  
 

Täby kommun  
 

Töreboda kommun  
 

Uddevalla kommun  
 

Ulricehamns kommun  
 

Umeå kommun  
 

Upplands Väsby kommun  
 

Upplands-Bro kommun  
 

Uppvidinge kommun  
 

Vadstena kommun  
 

Vallentuna kommun  
 

Varbergs kommun 
  

Vaxholms stad 
  

Vellinge kommun 
  

Vetlanda kommun 
  

Vårgårda kommun 
  

Vänersborgs kommun 
  

Vännäs kommun 
  

Värmdö kommun 
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KOMMITS verksamhetsplan år 2020-2021 
 
KOMMITS kommer att under verksamhetsår 2020 - 2021 bedriva följande verksamheter: 
 
 Arbeta för att infria föreningens affärsidé ”KOMMITS mötesplatsen för kommunala IT frågor” 
 
 3-dagars konferens i början av maj, vilken blivit flyttad till slutet på augusti i rådande tider. 
 
 Arbeta för att genomföra ytterligare aktiviteter för våra medlemmar under året. 
 
 KommITS har för avsikt att ge ut 4 nummer av medlemstidningen.  
 
 KommITS kommer att upprätthålla föreningens internationella kontakter med sina 

vänföreningar samt LOLA.  
  
 KommITS kommer att dela ut ett resestipendium till årets IT-personlighet från en 

medlemskommun i samband med konferensen 2020. 
Stipendiet är en resa till en av våra vänföreningars årliga konferens.  

 
 KommITS kommer att fortsätta utveckla kontakten med SKR, Sambruk, SSNF och andra 

organisationer med gemensamma syften. 
 
 KommITS kommer att genomföra omvärldsbevakning bl a genom möten med leverantörer 

inom vårt område, möten med andra organisationer och föreningar. 
 
 Styrelsen kommer att träffas fysiskt vid minst två tillfällen för verksamhetsplanering. I övrigt 

genomförs styrelsemötena via telefonmöte ca en gång i månaden.  
 
 Styrelsen kommer fortsatt att jobba med att uppnå uppsatt mål att ”KommITS ska ha 200 

medlemmar 2021”. 
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BUDGET 2020-03--01—2021-02-28 
 
 

 
 
  

Konto Benämning Budget Utfall Budget

2019/2020 2019/2020 2020/2021

INTÄKTER

3010 Medlemsavgifter 350 000,00 342 000,00 342 000,00

3020 Konferens 0,00 318 044,67 0,00

3740 Öresutjämning 0,00 0,33

3990 Egna medel 250 000,00 0,00 250 000,00

SUMMA INTÄKTER 600 000,00 660 045,00 592 000,00

KOSTNADER

5800 Reskostnader 30 000,00 28 667,00 30 000,00

5810 Reskostnader övriga 0,00 0,00

5820 Hotellkostnader 20 000,00 21 081,64 22 000,00

5870 Internationellt/Lola 60 000,00 0,00 80 000,00

5880 Representation/Besök internationellt 20 000,00 6 343,30 5 000,00

5915 Hemsida/IT 30 000,00 30 070,00 32 000,00

6150 Trycksaker/Kopiering 5 000,00 0,00 1 000,00

6211 Telefonmöten 200,00 0,00 0,00

6250 Porto/Postens avgifter 20 000,00 36 172,92 35 000,00

6310 Företagsförsäkringar 1 000,00 950,00 1 000,00

6430 Möteskostnader/Lokaler m m 10 000,00 11 570,00 12 000,00

6530 Redovisningstjänster 23 000,00 21 458,00 22 000,00

6570 Bankkostnader 2 000,00 909,00 1 000,00

6590 EU-projekt 250 000,00 0,00 250 000,00

6990 Diverse övriga kostnader 20 000,00 4 377,00 5 000,00

6992 Medlemsaktivitet 42 800,00 0,00 30 000,00

6997 Stipendium 6 000,00 0,00 6 000,00

6998 Projektplanering/Studieresa 60 000,00 63 219,00 60 000,00

SUMMA KOSTNADER 600 000,00 224 817,86 592 000,00

8300 Ränteintäkter 0,00 0,00

RESULTAT 0,00 435 227,14
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KommITS stadgar 

§ 1. FÖRENINGENS NAMN 

 
Föreningens namn är "KommITS" — Kommuner i IT-samverkan  

§ 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 

 
KommITS är en ideell förening och har till ändamål:  

 att främja medlemmarnas intresse i IT-frågor kommunernas välfärdsuppdrag med stöd av 
digital teknik 

 att vara ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
 att vara plattforms- och leverantörsoberoende 
 att omvärldsbevaka nationellt och internationellt  

§ 3. ORGAN 

 
Föreningens organ är  

 Föreningsstämma 
 Styrelse 
 Revisorer 
 Valberedning 

§ 4. MEDLEMMAR 

 
Till medlem kan antagas person med intresse för föreningens ändamål och som är anställd i svensk 
kommun, kommunalförbund, kommunalt bolag eller liknande organisation där kommunen har ett 
väsentligt inflytande. 

§ 5. ANSÖKAN 

 
Ansökan om medlemskap ställes till föreningens styrelse som snarast fattar beslut i frågan och 
meddelar den sökande. Vid avslag skall motivering lämnas.  

§ 6. UTTRÄDE 

 
Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur föreningen.  

Medlem som efter en påminnelse icke erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.  

§ 7. UTESLUTNING 

 
Medlem som aktivt motarbetar föreningens syften kan av föreningsmöte uteslutas. 
 

§ 8. STYRELSE  

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 5 - 7 upp till 10 ordinarie ledamöter 
samt 2-4 suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljes för en tid av 2 år vid årsmöte, med rullande 
val. Då styrelsen praktiserar ett delat ansvarstagande i arbetet, konstituerar sig styrelsen i sin helhet 
själva. Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare som väljs på ett år 
i taget inom styrelsen. 

 



 

 

§ 9. VERKSAMHETSÅR 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från och med 1 mars till 28 februari.  

§ 10. FÖRENINGSMÖTE 

Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på 
föreningsmöte som kan vara årsmöte eller extra föreningsmöte. Vid föreningsmöte har en medlem per 
kommun en röst. 

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum om någon så begär. Beslut 
fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den 
mening, som mötesordföranden biträder,. dock sker vid val avgörandet genom lottning. Vid lika 
röstetal vid personval sker avgörandet genom lottning. 

Årsmöte avhålls under sista andra kvartalet av ett kalenderår, på plats och tid som bestämmes av 
styrelsen. 

Skriftlig kallelse, med föredragningslista, skall utsändas till medlemmarna i så god tid som möjligt, 
dock senast en vecka före årsmöte eller föreningsmöte.  

§ 11. ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE 

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:  

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
2. Upprättande av röstlängd 
3. Val av 2 justeringsmän justerare, tillika vid val fungerande som rösträknare, att tillsammans 

med mötets ordförande justera vid mötet fört protokoll 
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
5. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret 
6. Revisorernas berättelse för samma tid 
7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av tillgängliga 

vinstmedel 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
9. Beslut om årsavgift till föreningen 
10. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen. 
11. Val av revisor och revisorssuppleant 
12. Val av ledamöter i valberedningen 
13. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot hos 

styrelsen skriftligt begärt senast tre veckor före årsmötet. Ärende som ej upptagits på 
föredragningslistan kan ej göras till föremål för beslut. 

§ 12. EXTRA FÖRENINGSMÖTE 

Extra föreningsmöte kan avhållas när styrelsen så anser erforderligt eller då minst 20 % av 
medlemmar så hos styrelsens ordförande skriftligen begär. Extra föreningsmöte skall avhållas inom en 
månad efter det att det begärts.  

Vid extra föreningsmöte kan endast till beslut upptagas ärende som varit angivet i kallelsen till mötet. 
Som ordförande fungerar föreningens ordförande, i den mån inte mötet annorlunda bestämmer. Över 
extra föreningsmöte föres protokoll, som justeras av två därtill vid mötet valda justeringsmän.  

§ 13. STYRELSENS UPPGIFTER 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt 
beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning icke regleras av dessa stadgar.  

Det åligger styrelsen att: 

 verka för föreningens ändamål 
 verkställa av föreningsmöte fattade beslut 
 i samarbete med andra föreningar och organisationer anordna möten, kurser, utbildning eller 

sådant som bedöms gagna föreningen  
 omhänderha föreningens ekonomi och bokföring 
 upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens 

årsmöte 
 främja samverkan med våra internationella vänföreningar  
 verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar 



 

 

§ 14. FIRMATECKNARE 

Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig. Firmatecknare skall bestå av två personer i 
förening inom styrelsen och utses vid konstituering. 

§ 15. STYRELSESAMMANTRÄDEN 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så 
begär. Över sammanträdena skall föras beslutsprotokoll, i väsentliga frågor med motivering, vilket 
justeras av ordföranden och en därtill vald närvarande ledamot. 

Kallelse till styrelsesammanträde skall utsändas minst en vecka före sammanträdet. Ordinarie Ledamot 
som ej kan deltaga skall omedelbart anmäla frånvaro förfall. Suppleant som tjänstgör för ordinarie 
ledamot anses enligt dessa stadgar som ordinarie. Annan suppleant får närvara och har yttranderätt 
men ej rösträtt.  

§ 16. BESLUTSFÖRHET 

Styrelsen är beslutsför då ordförande eller vice ordförande samt minst 5 ledamöter är närvarande. 
Beslut kan fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

§ 17. STYRELSEARVODE 

Styrelsearvode utgår ej. Ersättning för rese- och merkostnader kan erhållas.  

§ 18. REVISION  

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av föreningsmötet utsedd 
revisor. För revisorn utses en suppleant ersättare.  

§ 19. VALBEREDNING  

Valberedningen skall till årsmötet bestå av minst två ledamöter och har till uppgift att föreslå om- eller 
nyval av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant ersättare. 
Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelsen till 
föreningsmötet.  

§ 20. HEDERSMEDLEM  

Den som varit till särskild nytta för föreningen och dess intressen kan efter enhälligt förslag av 
styrelsen vid föreningsmöte utses till hedersmedlem. Hedersmedlem äger ej rösträtt vid 
föreningsmöten.                                                                                                                                                                                                  

§ 21. STADGEÄNDRING 

Ändring av dessa stadgar kan göras av två på varandra följande föreningsmöte och kräver att minst 
två tredjedelar av dem som röstar biträder förslag om ändring.  

§ 22. UPPLÖSNING  

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall 
vara årsmöte, och att förslaget vid den sista stämman biträds av minst två tredjedelar av angivna 
röster. Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om disposition av föreningens egendom, vilken 
inte får fördelas bland medlemmarna.  

§ 23. IKRAFTTRÄDANDE 

Dessa stadgar träder i kraft fr o m 080508 (vilka datum ska stå här) 
Stadgarna är uppdaterade efter föreningsmöte 140429 

Stadgarna är uppdaterade den xxxxxxxx 

 
 


