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Stadgar för Eriksbergs Samverkansförening, ( tidigare Eriksbergs 

Företagarförening), Göteborg 
                    

Org.nr.  802498-5528 
 
§ 1 Namn 
Föreningens namn är ”Eriksbergs Företagarförening, Göteborg”. 
 
§ 2 Föreningens säte och geografiska intresseområde 
Föreningen har sitt säte på Eriksberg i Göteborgs kommun, se bilaga 1, = karta.  
  
§ 3 Föreningens ändamål 
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas gemensamma ändamål och skall: 
 
1   främja medlemmarnas intressen för att utveckla företags- och boendeklimatet inom  
     området. 
2   främja informationsflödet i området för event och händelser som påverkar medlemmarnas 
     Intressen både temporärt och långsiktigt. 
3   främja förståelse för olika näringsverksamheter och förbättringar för boende i området.  
4   sprida idéer om evenemang för att främja medlemmarnas deltagande i evenemang inom  
     området. 
5   verka för att samordna t.ex. julmarknad, Eriksbergsdag eller annat event som gagnar föreningens  
     medlemmar. 
6   vidta alla de åtgärder i övrigt som i ett vidare perspektiv överensstämmer med punkterna 1–5    
     ovan och som bedöms gagna föreningens intressen. 
   
§ 4 Medlemskap 
Föreningen är öppen för medlemskap för alla registrerade företag samt bostadsrättsföreningar och 
fastighetsägare verksamma inom Eriksberg, även om bolagens egna säten är annan plats. 
Företag/fastighetsägare skall ha verksamhet inom det område som geografiskt ligger inom 
Eriksbergsområdet inkl. västra Sannegårdshamnen. Geografisk karta bifogas stadgarna som bilaga 1. 
Inträde samt utträde i föreningen skall göras skriftligen och sökande förbinder sig genom antagandet 
som medlem att följa föreningens stadgar och styrelse/stämmobeslut. Vid utträde återbetalas inte 
innevarande medlemsavgift. 
Medlemskapet gäller från och med att medlemsavgiften är betald och gäller per kalenderår. 
Styrelsen avgör varje medlemskap.  
Medlem, som inte iakttagit sina förpliktelser eller som skadar föreningen eller motarbetar 
dess ändamål eller intressen, får av styrelsen uteslutas ur föreningen.  
Varje medlem (organisationsnummer) har en röst. 
 
§ 5 Årsavgift 
Medlemsavgiftens storlek fastställs vid ordinarie årsmöte avseende efterföljande kalenderår. 
Avgiften skall vara betald senast 31 januari, eller senast en månad efter inträde av nya medlemmar. 
Inbetald årsavgift återbetalas inte. Medlemmar antagna under november/december har rätt att 
tillgodoräkna sin medlemsavgift även för nästkommande år. 
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§6 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas förutom av ordförande och kassör var för sig, eller av annan/andra som 
styrelsen utser och då två i förening. 
        
§ 7 Föreningsstämma                                 
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen och senast under april månads utgång och föreningens 
medlemmar kallas till föreningsstämman.  
                                                                    

                          
Tid och plats för föreningsstämman ska tillkännages medlemmarna senast fjorton dagar före mötet. 
Kallelsen skall nå medlemmarna via mail. De medlemmar som önskar delta på stämman skall senast 
fyra dagar innan stämman meddelat styrelsen detta. Ombud kan representera medlem genom 
fullmakt. Ombud kan enbart representera en medlem. 
                                  
Vid föreningsstämma skall följande ärenden behandlas. 
 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
2. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 
3. Upprättande av röstlängd 
4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet 
5. Presentation av årsredovisning samt revisionsberättelse 
6. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 
7. Disposition av årets resultat 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Bestämmande om ersättning till styrelsen 
10. Val av styrelseledamöter 
11. Val av revisorer och revisorsuppleanter 
12. Presentation av handlingsplan för verksamhetsåret 
13. Budget samt fastställande av årsavgifter 
14. Val av valberedningen 
15. Övriga frågor 

 
Ärende som inte angivits i kallelsen får inte gå till beslut. 
Protokoll från föreningsstämman skall tillsändas samtliga medlemmar genom mail, men kan efter 
begäran tillsändas brevledes. 
 
§ 8 Extra föreningsstämma 
Om minst en tredjedel av samtliga medlemmar eller hälften av styrelseledamöterna eller 
en revisor begär det skall extra föreningsstämma utlysas. Kallelse till extra föreningsstämma 
skall per post eller e-post sändas medlemmarna senast fjorton dagar före stämman. Av kallelsen skall 
klart framgå vilka ärenden som skall behandlas. Regler enl. § 7 gäller i tillämpliga delar även vid extra 
föreningsstämma.  
 
§ 9 Stadgeändringar 
Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan ske på föreningsstämma. För sådant beslut fordras minst 
två tredjedelar av närvarande medlemmar. Önskan om ändring eller tillägg av stadgar skall sändas till 
styrelsen senast sista februari samma år. 
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§ 10 Motionsrätt  
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma skall skriftligen framställa sin begäran hos 
styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp på aviserat styrelsemöte innan kallelsen till stämman 
går ut, dock senast sista februari.                                             

                         
               

  
§ 11 Styrelsen       
Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter utan suppleanter. 
Styrelsen väljs på ordinarie föreningsstämma för en tid av två år. Valen ska genomföras med 
ambitionen att mandattiden utgår för halva antalet ledamöter vid varje tillfälle.  
                                                                                            

Vid föreningens bildande väljs de två sist föreslagna ledamöterna på listan för ett år.  
Ordförande väljs först och för ett år. 
Från föreningens år två väljs ledamöterna alltid för två år. Ordförande väljs alltid för ett år. 
Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. 
Vid lika röstetal räknas ordförandes röst som utslagsgivande. 
      
§ 12 Valberedning 
Valberedningen skall bestå av minst två medlemmar varav en ordinarie och en suppleant. 
Ordinarie väljs för en tid av två år och suppleanten väljs för ett år. 
 
§ 13 Revisorer 
Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av en vid årsmötet vald revisor. För revisorn väljs 
en suppleant. Revisorn väljs för en tid av två år och suppleanten väljs för ett år. 
                                                                                             
       

§ 14 Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår 1 jan – 31 dec. 
 
§ 15 Beslutsförhet 
Beslut av föreningsstämma och styrelse utgörs av den åsikt som fått mer än hälften av de närvarande 
röstberättigades stöd. 
För att styrelsen ska vara beslutför krävs att fler än hälften av ledamöterna är närvarande.  
Kvalificerad majoritet vid föreningsstämma krävs i frågor som rör föreningens upplösning eller 
stadgeändring.  
 
§ 16 Föreningens upplösning 

Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar fördelas mellan de  

medlemmar som betalt avgift året före avvecklingsåret. 

__________________________________________________________________________________ 

Slut 
                              Stadgar antagna 2015-10-30 

                                 Överflyttade på grund av namnbyte till Eriksbergs Samverkansförening 2018-01-01 


