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Stadgar för den näringsdrivande ideella föreningen GMIC Sweden 

 

1 § Namn 

Föreningens namn är GMIC Sweden. 

 

2 § Ändamål och verksamhetsområde 

Förening är en ideell icke vinstdrivande, opolitisk organisation med ändamål att på alla sätt genom 

utbildning och information bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom mötesindustrin i Sverige och 

världen.     

Föreningen tar på detta sätt tillvara medlemmarnas gemensamma intresse av att marknadsföra Sverige, 

dess destinationer och mötesplatser som föregångare inom hållbar utveckling.  

 

3 § Inträde och medlemskap 

Inträde i föreningen kan vinnas av varje organisation eller företag med intresse i att bidra till föreningens 

ändamål och som har verksamhet i Sverige. Med medlem förstås en organisation eller företag. 

Representanter för medlemmarnas medarbetare välkomnas att som individer gå med i GMIC’s globala 

organisation 

 

4 § Ansökan 

Ansökan om medlemskap ställes till föreningens styrelse som vid påföljande styrelsemöte fattar beslut i 

frågan. 

 

5 § Utträde 

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

påminnelser icke erlagt årlig medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. 

 



6 § Uteslutning 

Medlem som avsiktligen motarbetar föreningens intressen kan uteslutas genom beslut på föreningsmöte. 

  

7 § Medlemsavgifter 

Varje medlem erlägger en årlig medlemsavgift vars storlek bestäms av årsmötet. Avgiften skall erläggas 

senast 30 dagar efter avisering. Medlem som inte erlagt medlemsavgift inom aviserad tid skall lämnas en 

påminnelse om detta samt att underlåtenheten kan medföra att medlemskapet enligt stadgarna upphör. 

Inkommer medlemsavgiften därefter inte inom 30 dagar är medlemmen utesluten. Styrelsen avgör frågan 

om återinträde av utesluten medlem. Medlemsavgift som för grundarföretagen benämns grundaravgift är 

för år 2011 SEK 10,000 ex moms. 

Medlem har möjlighet att genom frivilligt bidrag stödja föreningens arbete med 

1. Aktivt styrelsearbete  

2. Upplåtande av lokal för arrangemang. 

 

8 § Verksamhetsår 

Föreningens verksamhetsår skall vara kalenderår. 

 

9 § Föreningsmöte 

Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsmötet, 

som kan vara årsmöte eller extra föreningsmöte. Vid föreningsmöte har varje medlem en röst. 

Beslut vid föreningsmöte skall fattas genom öppen omröstning om inte mötet beslutar annorlunda för visst 

fall. Som mötets beslut gäller den mening som får högsta antalet avgivna röster, om inte i dessa stadgar 

eller på annat sätt krävs kvalificerad majoritet för att beslut skall gälla. Vid lika röstetal har ordförande 

utslagsröst. 

Ledamot eller suppleant i styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer och 

revisorssuppleanter. 

Årsmöte skall avhållas under mars månad på plats och tid som bestäms av styrelsen. Extra möte 

sammankallas av föreningens styrelse på eget initiativ eller när det – för att behandla viss angiven fråga – 

påfordras av medlemmar som tillsammans representerar minst 20 % av föreningens medlemmar. 

Extra föreningsmöte skall avhållas inom två månader från det att begäran inkommit till föreningsstyrelsen. 

I nämnda period skall i förekommande fall inte inräknas månaderna juli och augusti. 

Motioner till årsmötet skall tillställas styrelsen löpande under året, dock senast den 1 februari för att med 

säkerhet kunna behandlas av årsmötet. Styrelsen skall avge eget yttrande över de motioner som kommit 

in. 

 



Kallelse via e-mail skall utsändas till medlemmarna senast 14 dagar före föreningsmöte. Förslaget till 

dagordning, inkomna motioner samt styrelsens yttrande skall bifogas kallelsen och skall dessutom, 

tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelsen, hållas tillgängliga hos styrelsen minst en 

vecka före mötet. 

  

10 § Ärenden på årsmöte 

1. Öppnande av mötet genom styrelsens  ordförande. 
2. Val av ordförande för mötet. 
3. Val av sekreterare för mötet. 
4. Fastställande av dagordning. 
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare 
6. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd 
7. Fråga om mötets behöriga utlysande 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning. 
9. Behandling av revisionsberättelse 
10. Fastställande av resultat- och balansräkning 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
13. Beslut om eventuella arvoden 
14. Val av styrelseordförande om detta är aktuellt enligt 12 § 
15. Val av övriga styrelseledamöter i den mån detta är aktuellt enligt 12 §. 
16. Val av styrelsesuppleanter 
17. Val av revisorer 
18. Val av revisorssuppleanter 
19. Val av valberedning 
20. Övriga ärenden, som av styrelsen förelagts årsmötet 
21. Behandling av inom föreskriven tid inkomna motioner som tillställts medlemmarna före årsmötet 
22. Ärenden som mötet med tre fjärdedels majoritet beslutar ta upp till behandling 
23. Mötets avslutande 
 
Ärenden som ej upptagits på dagordningen får ej göras föremål för beslut. 
 

11 § Extra föreningsmöte 

Vid extra föreningsmöte får, förutom punkterna 1-7 ovan, endast behandlas den eller de frågor som 

föranlett mötets sammankallande. Över extra föreningsmöte föres protokoll, som skall justeras av två 

därtill vid mötet valda justeringsmän. 

  

12 § Styrelse 

Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, samt ytterligare högst två 

ledamöter, jämte högst fyra suppleanter. Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter och suppleanter 

samt utser styrelseordförande och övriga ledamöter. Vid konstituerande styrelsemöte som skall hållas i 

anslutning till årsmötet utser styrelsen inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare. 

Styrelseledamot utses för två år, styrelsesuppleant för ett år. 

 



Styrelsen kan till sig adjungera ledamot vars kompetens är till nytta för föreningens arbete. 

Avgående ledamöter och suppleanter kan omväljas. 

Vid avsägelse eller frånfälle av en styrelseperson under mandatperiod har styrelsen att besluta om 

posten ska vakantsättas, om fyllnadsval ska förrättas inom styrelsen eller om ett extra möte ska välja ny 

styrelseperson.  

 

13 § Styrelsens uppgifter 

Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar samt teckna dess 

firma. Styrelsen får ge en eller flera styrelseledamöter fullmakt att teckna föreningens firma. Sådan 

teckningsrätt skall begränsas till högst halva basbeloppet. Styrelsen skall föra protokoll över sina 

sammanträden. 

Styrelsen har att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut sammanställa 

dem i resultat- och balansräkning samt avge berättelse över föreningens verksamhet. 

Sammanställningen och berättelsen skall föreläggas årsmötet. 

Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal i 

omröstning gäller den mening som biträds av ordföranden. 

  

14 § Revision 

Styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer utsedda av årsmötet för en tid av två år. Styrelsen 

har att i god tid ställa erforderliga handlingar till revisorernas förfogande för granskning. 

Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper, verkställa årsrevision samt avge revisionsberättelse 

till föreningens årsmöte. Revisorerna skall därvid tillse att fattade beslut inte strider mot föreningens 

ändamål samt bestämt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning. 

Revisionsberättelse skall avges till styrelse senast 14 dagar före årsmötet och därefter föreläggas detta. 

Över eventuella anmärkningar från revisorerna skall styrelsen ges tillfälle att yttra sig. Eventuella 

anmärkningar skall därför vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. 

 

15 § Valberedning 

Valberedningen ska bestå av minst två (2) ledamöter och en (1) suppleant med uppgift är att bereda 

valen och förorda kandidater till föreningens ordförande, styrelseledamöter och revisorer. 

Valberedningens förslag skall tillställas styrelsen senast 14 dagar före det möte vid vilket val skall hållas.  

Avsägelse av förtroendepost måste inkomma skriftligen till valberedningen.  

 



Ledamöter och suppleant i valberedningen väljs för ett (1) år i taget av årsmötet. Sammankallande utses 

av årsmötet. Ledamot av valberedningen får återväljas under högst två perioder i följd. Vid avsägelse 

eller frånfälle av ledamot i valberedning under mandatperiod ersätt denna av suppleanten. 

 

16 § Stadgeändring och upplösning 

Förslag till ändring av dessa stadgar framläggs vid årsmöte. Beslut om stadgeändring skall fattas vid 

därpå följande möte, varvid för beslut om ändring erfordras minst två tredjedels majoritet. 

Beslut om eventuell upplösning fattas med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande möten, vid 

vilka i kallelsen till desamma tydligt angivits vilket ärende som kommer att behandlas. Vid föreningens 

upplösning överlämnas eventuellt kvarvarande medel till välgörande ändamål enligt beslut av styrelsen. 

 

17 § Ikraftträdande 

Dessa stadgar förelades grundarmötet den 4 februari 2011 och antogs samt antogs slutgiltigt vid 

årsmötet den 23 mars 2011 i Göteborg. 


