
Stadgar - Automation Region ideella förening
 Nedanstående är fastslaget vid årsmötet 2015

FIRMA 

1.  Föreningens firma är Automation Region 802438-2916.

ÄNDAMÅL

2.  Föreningen är en ideell förening som har till syfte

 att  utveckla klustret av automationsrelaterade företag huvudsakligen i Östra    
    Mellansverige

 att  tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen inom klustret, 

 att  befrämja samarbete och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna och mellan   
    medlemmarna och akademin samt utnyttja nätverket mellan dem,

 att  stimulera skapandet av nya företag inom automationsområdet,

 att  ”bygga broar” mellan näringslivet, högskola/universitet och samhälle och därvid vara  
    en länk mellan verksamhetsbaserad och högskolebaserad utbildning, forskning och  
    utveckling såväl regionalt, nationellt som internationellt,

 att  medverka till att öka aktörernas och enskilda personers kompetens inom klustret så  
    att den sammanlagda kompetensnivån ökar,

 att  verka för att stärka Sveriges roll inom automationsområdet,

 att  verka för att profilera automationsområdet i Sverige och internationellt och 

 att  medverka till att göra regionen nationellt och internationellt känd som en globalt   
    ledande region inom automation.

 att  genomföra sin kommersiella verksamhet i det av Föreningen helägda dotterbolaget  
    Automation Region i Sverige AB (svb) med särskild vinstutdelningsbegränsning.

MEDLEMMAR

3.  Organisation (juridisk person) som är verksam inom området automation samt organisation   
 som på olika sätt vill stödja utvecklingen på området i enlighet med föreningens ändamål enligt  
 punkt 2 kan beviljas medlemsskap i föreningen.

4.  Begäran om medlemskap i föreningen ska ske hos föreningens styrelse som prövar sådan   
 begäran. Styrelsen kan delegera beslut till processledare.

5.  Medlem ska erlägga en årlig medlemsavgift enligt princip som beslutas av årsmötet.

6.  Medlem som önskar utträda ur föreningen ska meddela detta till styrelsen. Medlemskapet   
 upphör i sådant fall så snart styrelsen behandlat frågan. Någon rätt till återbetalning av erlagd  
 medlemsavgift föreligger inte.
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 Medlem som inte efter påminnelse betalar sin medlemsavgift ska anses ha utträtt ur    
 föreningen.

7.   Föreningsmedlem får uteslutas ur föreningen om medlemmen motarbetar föreningens   
  verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

  Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

STYRELSE

8.   Föreningen leds av en styrelse bestående av en ordförande och fyra övriga ledamöter samt   
  minst två suppleanter. En av fyra styrelseledamöter utses till vice ordförande. 

  Styrelsen har rätt att kalla andra att närvara vid sammanträde. 

9.   Styrelsen utses av årsmötet. Ordföranden utses för en tid av ett år och övriga ledamöter för en  
  tid av två år. För föreningens första verksamhetsår ska dock hälften av övriga ledamöter utses  
  för en tid av ett år. Suppleanter utses för en tid av ett år. Vid varje årsmöte ska därmed   
  mandattiden gå ut för ordföranden, två övriga ledamöter samt två suppleanter. En    
  styrelsemedlem kan sitta i styrelsen maximalt sex år i följd. 

10. Vid val av styrelse bör tillses att olika verksamhetsgrenar blir representerade. 

11. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, dock minst fyra gånger per år. Styrelsen   
  kallas dessutom när minst tre ledamöter begär det. 

12. Styrelsen är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den  
  mening om vilken de flesta röstande förenar sig, och vid lika röstetal den mening som biträdes  
  av ordföranden.

13.  Styrelsen ska ha sitt säte i Västerås.

STYRELSENS ÅLIGGANDEN

14. Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter   
  samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden angående vilka ej annorlunda sägs i dessa  
  stadgar.

Styrelsen åligger

 att  verkställa av föreningsstämman fattade beslut,

 att  handha föreningens ekonomiska angelägenheter och däröver låta föra räkenskaper, 

 att  tillsätta för föreningens verksamhet erforderliga arbetsutskott, fastställa instruktioner för   
   dessa samt följa upp dessa i enlighet med föreningens syfte,

  att  till ordinarie föreningsstämma avge årsredovisning för senast tilländalupna räkenskapsår   
   samt förslag till budget för nästföljande räkenskapsår,

 att  besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar och

 att  verka för föreningens ändamål i enlighet med föreningens allmänna syfte.

 att  också utgöra del av styrelse för Automation Region i Sverige AB (svb).

 att  styrelsemöten och bolagsstyrelsemöten för Automation Region i Sverige AB (svb):s ska   
   hållas samma dag i konsekutiv ordning. 

 att  inga arvoden utgår till styrelseledamöterna. 



FIRMATECKNING

15.  Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.

RÄKENSKAPER

16.  Föreningens räkenskapsår ska sammanfalla med kalenderår.

17.  Styrelsen ska årligen före utgången av februari månad upprätta verksamhetsberättelse och   
   årsredovisning.

REVISION

18.  Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av minst en revisor. Revisor/ 
  revisorer utses av årsmötet för en tid av ett år.

19.  Föreningens räkenskaper ska vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet.

VALBEREDNING

20. Föreningen ska ha en valberedning bestående av en sammanskallande och två övriga   
  ledamöter, valda av årsmötet.

21.  Valberedningen ska senast två veckor före årsmötet meddela medlemmarna sitt förslag.

ÅRSMÖTE 

22. Ordinarie årsmöte ska hållas årligen på tid som styrelsen bestämmer, dock senast före   
  utgången av mars månad.

  Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till ett extra   
  årsmöte om minst hälften av medlemmarna begär det.

  Kallelse till årsmöte ska tillställas medlemmarna senast två veckor före mötesdagen.

23.  Medlem som önskar få ett beslutsärende behandlat på årsmötet ska skriftligen framställa   
  sådan begäran hos styrelsen senast 10 dagar före mötesdagen.

24.  På ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

  a.  fastställande av röstlängd och agenda för mötet

  b.  fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

  c.  val av ordförande och sekreterare vid årsmötet

   d.  val av en justerare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet

  e.  prövning av om årsmötet blivit behörigen sammankallat

  f.  redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det senaste   
   verksamhetsåret

  g.  redovisning av revisionsberättelsen för det senaste verksamhetsåret



 h.  beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

 i.  fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 j.  fastställande av verksamhetsplan och medlemsavgift

 k.  val av ordförande för en tid av ett år

 l.  val av två övriga ledamöter för en tid av två år

 m.  val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år

 n.  val av revisor/revisorer för en tid av ett år

 o.  val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till    
   sammankallande

 p.  övriga frågor

25.  Vid årsmöte har varje närvarande medlem som erlagt förfallna medlemsavgifter en röst.

  Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. för andra frågor gäller den mening som biträdes av  
  årsmötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgörs frågan   
  genom lottning.

  Omröstning sker öppet. Om medlem begär det ska dock val ske slutet.

ÄNDRING AV STADGAR

26. Ändring av föreningens stadgar kan endast ske vid årsmöte genom beslut av två tredjedelar av  
  antalet avgivna röster.

UPPLÖSNING

27. Beslut om föreningens upplösning fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett  
  ordinarie, och ska vid varje möte biträdas av minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.

28. För det fall det finns överskott när föreningen upplöses ska dessa medel, efter beslut av det   
  senare årsmötet, användas till sådant ändamål som gagnar de syften som anges i punkt 2.
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