Stadgar för SKNT Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän (2019-05-16)

§1
Syfte
Den ideella föreningen Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän (SKNT) är en nationell
intresseorganisation för personer som arbetar med tillväxt-, utvecklings-, och
näringslivsfrågor. SKNT är ett forum för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan
medlemmarna. SKNT ska aktivt utveckla och stärka medlemmarnas yrkesroll och medverka
till kompetensutveckling i tillväxt-, utvecklings- och näringslivsfrågor

§2
Medlemskap
Ansökan om medlemskap beslutas av föreningens styrelse. Offentliga organisationer,
anställda i en offentlig förvaltning eller personer som arbetar på uppdrag av denna kan ansöka
om medlemskap i SKNT.

§3
Årsmöte
Årsmöte ska hållas senast under maj månad varje år på tid och plats, som styrelsen
bestämmer. Vid detta föreningsmöte skall följande ärenden behandlas jämte andra som
angivits i kallelsen till mötet.

1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av protokollsjusterare att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
3.

Upprop-fastställande av röstlängd.

4.

Årsberättelse och revisionsberättelse.

5.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

6.

Behandling av budget jämte fastställande av medlemsavgift.

7.

Val av ordförande i styrelsen.

8.

Val av övriga ledamöter.

9.

Val av två revisorer och en revisorsuppleant.

10. Val av valberedning.
11. Motioner.

12. Övrigt: frågor, synpunkter, förslag
§4
Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall hållas, då styrelsen finner det lämpligt eller då minst en tredjedel
av medlemmarna så påfordrar i framställning till styrelsen.
§5
Kallelse
Kallelse till föreningsmöte skall ske minst fjorton (14) dagar före mötet.
§6
Omröstning
Omröstning vid föreningsmöte är öppen utom vid personval. Vid lika röstetal avgörs val
genom lottning. Vid lika röstetal i andra frågor gäller den mening mötets ordförande biträder.
§7
Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse.
Mom 1
Styrelsen består av 6-8 ledamöter, som väljs vid årsmötet. Därvid väljs
ordförande för ett år medan övriga ledamöter väljs för två år:två
ledamöter väljs ett år och tre ledamöter påföljande år. Vid behov
kan fyllnadsval äga rum vid föreningsmöte. Av styrelsens ledamöter
skall minst en ledamot utses från varje regional krets om sådan beslutats
av årsmötet.
Mom. 2
Ordförande väljs av årsmötet medan styrelsen inom sig fördelar
övriga poster av vilka vice ordförande, sekreterare och kassör är
obligatoriska.
Mom. 3
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst tre ledamöter
yrkat därpå hos ordföranden. Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter
deltar.
Mom. 4
Omröstning i styrelsen sker öppet. Vid lika röstetal gäller den mening som
ordföranden företräder.
§8
Valberedning
För val av styrelse och revisorer skall vid årsmötet väljas en valberedning på tre personer,
varav en utses till sammankallande. Valberedningens förslag till de val som skall förrättas,
skall bifogas kallelsen till årsmötet eller extra föreningsmöte.

§9
Protokoll
Vid föreningsmöte och sammanträde med styrelsen skall protokoll föras.
§ 10
Firma
Föreningens firma tecknas av ordföranden, vice ordföranden eller kassören var för sig.
§ 11
Verksamhetsår
Föreningens räkenskapsår omfattar 1/1 – 31/12
§ 12
Motioner
Motioner som önskas behandlade vid årsmötet skall skriftligen vara sekreteraren tillhanda
senast en månad före mötesdagen.
§ 13
Stadgeändring
För ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen fordras beslut av två föreningsmöten,
där av minst ett årsmöte. Beslutet skall biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande vid
mötet. Ändringsförslag skall meddelas i kallelsen till föreningsmöte.
§ 14
Upplösning
Vid föreningens upplösning skall befintliga tillgångar användas för ändamål som föreningen
bestämmer.

Ovanstående stadgar gäller fr.o.m. 16 maj 2016

