STADGAR för föreningen WINNET MÖCKELNREGIONEN
§1 Namn
Föreningens namn är Kvinnor i Möckelnregionen Nätverk med tilltal Winnet
Möckelnregionen
§ 2 Föreningens säte
Föreningen skall ha sitt säte i Karlskoga.
§ 3 Föreningens ändamål
Winnet är en fristående ideell och partipolitiskt obunden förening. Som medlemmar antas
kvinnor som är verksamma i det lokala näringslivet i Möckelnregionen samt kvinnor som i
övrigt stöder föreningens ändamål. Föreningens huvudsakliga ändamål är att främja
medlemmarnas intresse för ökad kunskap, utveckling och samverkan när det gäller affärer,
kontakter och marknadsföring för etablerade och nystartade företag. Härigenom skall
företagsamma kvinnors position stärkas och synliggöras på lokal och regional nivå.
§ 4 Medlemskap
Föreningen skall vara öppen för de intressenter och aktörer som stödjer föreningens ändamål.
Vid föreningens möten äger varje medlem en röst. Medlem äger rätt att rösta genom ombud,
vilket skall anmälas skriftligen, med bevittnad namnteckning, innan mötet.
§ 5 Utträde
Medlem, som önskar utträde ur föreningen, har rätt därtill vid utgången av kalenderåret,
förutsatt att medlemmens skriftliga uppsägning senast den 30 september inkommit till
styrelsen.
§ 6 Uteslutning
Medlem kan av Föreningsstämman på förslag av Styrelsen uteslutas ur föreningen, dels om
medlemmen inte fullgjort sina ekonomiska åtaganden, dels om medlemmen agerat på ett
sätt som uppenbart skadar eller motarbetar föreningens intressen.
§ 7 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för dessa stadgar
verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen
skall verkställa de beslut som fattas vid föreningsmöten. Styrelsen skall också planera, leda
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och fördela arbetet inom föreningen samt ansvara och förvalta föreningens medel och
förbereda föreningsmöten
§ 8 Styrelsens sammansättning
Styrelsen skall bestå av minst sju och högst elva ledamöter som väljs på två år. Ordförande
och styrelse väljs av årsmötet. Hälften av ledamöterna väljs på ett årsmöte och de övriga vid
följande årsmöte för att säkra kontinuiteten i styrelsen.
§ 9 Ersättning till styrelsen
Till styrelseledamöter utgår en ersättning om 100 kr för varje styrelsemöte som ledamoten
medverkar i. För styrelseordförande utgår det dubbla beloppet. Även reseersättning för
möten och sammankomster i Winnet´s intressen utgår. Arvodet faktureras från ledamöterna
medlemsföretag årsvis. Beloppet är fr.o.m 2012 och baserat på 50 medlemmar. Vid varje
årsmöte beslutas ett nytt belopp för ersättning till styrelsen baserat på medlemsantalet och
antal styrelsemöten.
§ 10 Föreningens firma
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de som styrelsen utser.
§ 11 Styrelsesammanträden
Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år utöver föreningsstämman samt när
ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så beslutar.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften
av dessa är närvarande. Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst.
Vid styrelse- och årsmötet skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i
protokollet.
§ 12 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets och räkenskapsår omfattar kalenderåret.
§ 13 Revision
En revisor för två år och en revisorssuppleant för ett år väljs på årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det gångna
verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före
årsmötet.
§ 14 Valberedning
Två personer väljs på ett år varav en väljs till sammankallande.
§ 15 Möten
1. Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Skriftlig kallelse jämte dagordning för
årsmötet utsänds via epost eller brev till varje medlem senast tre veckor före mötet.
2. Fråga som skall behandlas på årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast 4 veckor före
årsmötet.
3. Styrelsen kan kalla föreningens medlemmar till extra möte.
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4. Tidpunkt och plats för mötet bestäms av styrelsen
5. Medlem har rösträtt på mötet. För att kunna utöva rösträtt vid frånvaro krävs skriftlig
fullmakt.
6. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på
mötet. jämte eventuella fullmakter.
§ 16 Årsmötesförhandlingar
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas;
1. Upprättande av närvaroförteckning och fastställande av röstlängd
2. Årsmötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkningar
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
11. Val av styrelse, revisorer och valberedning
12. Inkomna förslag
13. Övriga frågor
§ 17 Stadgefrågor
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, där
av ett årsmöte och kräver minst 2/3 majoritet av de närvarande för beslutet.
§ 18 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande föreningsmöten.
Tiden mellan föreningsmötena skall vara 3 månader och ett av mötena skall vara årsmötet.
För ett sådant beslut krävs 3/4 majoritet.
Medlem har vid upplösning av föreningen inte rätt till del av föreningens behållning eller
egendom. Föreningens tillgångar vid föreningens upplösning skall användas till gemensam
aktivitet.
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