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Stadgar för Nätverket Hållbar Besöksnäring Sverige 

§ 1 Namn och organisationsform 

Föreningens namn är Nätverket Hållbar Besöksnäring Sverige. Föreningen är en ideell 
förening utan ekonomiska vinstintressen. Föreningens säte är Stockholm.  

 

§ 2 Föreningens ändamål och verksamhetsområde 

Nätverket Hållbar Besöksnäring Sverige är en obunden, opolitisk och medlemsdriven ideell 

organisation som grundades 2011 under namnet GMIC Sweden. 2019 bytte föreningen 

namn till Nätverket Hållbar Besöksnäring Sverige. 

Föreningens ändamål är att driva på utvecklingen av en ledande hållbar svensk besöksnäring.  
Nätverket Hållbar Besöksnäring Sverige är en sammanslutning av företag, organisationer, 
institutioner och myndigheter och andra juridiska personer som verkar inom besöksnäringen 
och som har intresse av att främja en hållbar utveckling av näringen. Föreningen främjar 
medlemmarnas intressen genom kompetensutveckling, information och 
kunskapsförmedling, marknadsföring och kommunikation samt genom gemensam påverkan 
i, för medlemmarna, viktiga och aktuella frågor. 

 

§ 3 Medlemskap 

Organisationer som har intresse av att arbeta enligt föreningens syften kan antas som 

medlemmar i föreningen.  

Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen som prövar densamma utifrån stadgarna. 

 

§ 4 Utträde 

Medlem som vill utträda ur föreningen kan göra detta efter en skriftlig begäran till styrelsen. 

Utträde ur föreningen skall anmälas senast 30 september och gäller då inför nästkommande 

år.  

Medlem som utträder ur föreningen har inte rätt att återfå något av vad som inbetalats till 

föreningen och inte heller göra anspråk på några av föreningens tillgångar. 
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§ 5 Uteslutning 

Medlem får uteslutas ur föreningen om:  

• Beslutade avgifter inte betalats in efter en påminnelse. 

• Medlemmen motverkat föreningens syften. 

• Medlemmen anses ha skadat föreningens intressen. 

Medlem som utesluts ur föreningen har inte rätt att återfå något av vad som inbetalats till 

föreningen och inte heller göra anspråk på några av föreningens tillgångar. 

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning kan överklagas till årsmötet. 

 

§ 6 Medlemmars skyldigheter 

Alla medlemmar ska följa föreningens stadgar och beslut. Medlemskapet löper per 

kalenderår. Första fakturan för medlems- och serviceavgift skickas när medlemmen antagits 

som medlem i föreningen, därefter faktureras medlems- och serviceavgift årligen i januari-

mars.  

 

§ 7 Medlemsavgifter  

Medlem ska betala årlig medlemsavgift till föreningen som vid årsmötet fastställs för 

nästkommande verksamhetsår. Utöver detta tillkommer årlig serviceavgift som fastställs av 

föreningens styrelse.  

Medlem har möjlighet att genom frivilligt bidrag stödja föreningens arbete med:  

• Aktivt styrelsearbete.  

• Delta i av styrelsen utsedda arbetsgrupper. 

• Upplåtande av lokal för arrangemang. 

• Marknadsföring av och stöd till föreningens verksamhet och aktiviteter. 

•  

§ 8 Organ 

Föreningens organ är: 

• Årsmötet 

• Styrelsen 

• Av styrelsen utsedda organ 
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§ 9 Föreningsmöte 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas årligen 

senast i maj månad. Extra föreningsmöte ska hållas när styrelsen anser det befogat eller när 

mer än hälften av medlemmarna skriftligen begär det.  

Styrelsen avgör tid och plats för årsmötet och extra föreningsmöte. 

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. 

Skriftlig kallelse till årsmötet och extra föreningsmöte ska sändas ut till medlemmarna som 

e-post. Kallelsen ska vara utskickad minst två veckor innan mötet. 

Varje medlem har genom ombud en (1) röst på föreningsmöten.  

Ordinarie årsmöte ska ta upp följande punkter: 

1. Mötets öppnande och beslut om årsmötet utlysts på rätt sätt 

2. Val av mötesordförande 

3. Val av mötessekreterare 

4. Fastställande av dagordning för mötet  

5. Val av två justeringsmän som, jämte ordföranden, ska justera mötesprotokollet samt 

vara rösträknare 

6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar 

för senaste verksamhetsåret 

7. Revisorernas berättelse för samma tid 

8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av 

tillgängliga överskott 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

10. Förslag till styrelsearvoden och andra ersättningar  

11. Beslut om verksamhetsplan, budget och avgifter för kommande verksamhetsår  

12. Val av ordförande till styrelsen 

13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

14. Val av minst en revisor  

15. Val av eventuell revisorssuppleant 

16. Val av minst två ledamöter till valberedningen 

17. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet 

18. Motioner som enskild medlem skriftligen inkommit med senast 1 februari 

19. Övriga frågor 
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Extra föreningsmöte ska ta upp följande punkter: 

1. Mötets öppnande och beslut om mötet utlysts på rätt sätt 

2. Val av mötesordförande 

3. Val av mötessekreterare 

4. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet samt 

vara rösträknare 

5. Behandling av den eller de frågor som mötet kallats in för. 

 

§ 10 Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju ledamöter jämte högst två suppleanter. 

Ordföranden och övriga ledamöter väljs för två år. Suppleanter väljs på ett år. 

En styrelsemedlem ska vara anställd eller arbeta på uppdrag av medlem i föreningen 

Nätverket Hållbar Besöksnäring Sverige.  

Styrelsen ska: 

• Verka för föreningens syften. 

• Verkställa de beslut som årsmötet fattat. 

• Avgöra frågor om medlemskap. 

• Säkerställa att kvalitetskraven i Nätverket Hållbar Besöksnäring Sverige upprätthålls. 

• Omhänderta föreningens ekonomi och bokföring. 

• Upprätta verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning till årsmötet samt 

utarbeta förslag till verksamhetsplan, budget och avgifter.  

• Ansvara för att föreningens verksamhet bedrivs med tillfredsställande personella och 

ekonomiska resurser. 

• Marknadsföra Nätverket Hållbar Besöksnäring Sverige. 

Ordföranden är sammankallande för styrelsen. Styrelsen ska snarast efter årsmötet 

konstituera sig. Vid detta möte utses vice ordförande, sekreterare och kassör.  

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Beslut 

fattas via majoritetsbeslut. Vid lika antal röster är ordförandens röst utslagsgivande.  

Minst fyra styrelsemöten ska hållas per år. Vid styrelsemöten ska protokoll föras.  

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassör var för sig.  
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§ 11 Ekonomi och revision 

Föreningens räkenskapsår är 1 januari-31 december.  

Styrelsens förvaltning skall granskas av revisorer utsedda av årsmötet. Valda revisorer ska 

granska föreningens ekonomi och förvaltning samt tillse att fattade beslut inte strider mot 

föreningens ändamål. Revisorerna ska lämna ett skriftligt utlåtande över granskningen och 

bestämt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelse skall avges till 

styrelse senast 14 dagar före årsmötet och därefter föreläggas detta. 

Styrelsen tar fram ett budgetförslag till årsmötet och förslag till avgifter för nästkommande 

verksamhetsår. 

 

§ 12 Sekretariat 

Om föreningens ekonomi tillåter får styrelsen besluta om att anlita resurser som ska bistå 

styrelsen med löpande ärenden. 

 

§ 13 Valberedning 

Valberedningen ska bestå av minst två personer som utses av årsmötet och dessa har till 

uppgift att föreslå ordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och 

revisorssuppleant. Valberedningen ska lämna sitt förslag till styrelsen. 

 

§ 14 Stadgeändringar och tolkningar 

Ändringar av stadgarna kan göras av årsmötet och kräver att minst 2/3 av de närvarande 

medlemmarna stödjer förslaget. Förslag till stadgeändringar ska skickas ut till medlemmarna 

senast i samband med kallelsen till årsmötet. 

I fråga om tolkning av föreningens stadgar gäller styrelsens mening intill dess frågan avgörs 

av årsmötet.  

 

§ 15 Upplösning 

För att upplösa föreningen krävs beslut vid årsmöte och att minst 2/3 av de närvarande 

röstberättigade medlemmarna stödjer att föreningen upplöses. 

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar användas för syften som motsvarar 

föreningens. Beslut om detta fattas av det årsmöte som upplöser föreningen. 


