Stadgar för Sveriges Expoförbund
Fastslagna på årsmötet 2016

§ 1 Namn
Förbundets namn är Sveriges Expoförbund

§ 2 Säte
Förbundets säte är Stockholm

§3 Syfte
Sveriges Expoförbund är ett förbund för företag och individer som är verksamma inom, och
intresserade av, expomediet. Förbundet skall:
# verka för att skapa förutsättningar för höjande och bevarande av yrkets och branschens anseende
samt för en sund utveckling av expomediet
# bereda tillfällen till sammanträffanden för utbyte av tankar, åsikter och erfarenheter rörande yrket
samt för ett kollektivt tillvaratagande av medlemmarnas intressen
# arbeta för att öka intresset för expomediet
# bevaka medlemmarnas och branschens intressen gentemot andra organisationer och myndigheter
# informera om och marknadsföra förbundet och dess medlemmar
§4 Medlemskap
I förbundet finns fyra former av medlemskap
1. Företagsmedlem kategori A
(Företag som behöver komma in på mässorna under in- och utflyttning och därför ha möjlighet till att få
monterbyggarlegitimation.)

2. Företagsmedlem kategori B
(Företag som inte behöver ha tillträde till mässorna under in- och utflyttning, men vill vara en del av branschen för att
utvecklas eller sälja in sina produkter eller tjänster.)

3. Individmedlem
(Individer som vill utvecklas i sin yrkesroll inom EXPObranschen.)

4. Hedersmedlem
(Individer som belönas för lång och trogen tjänst.)

Företagsmedlem A och B
Som medlem i Sveriges Expoförbund kan förbundet anta registrerat företag som bedriver verksamhet
inom expomediet och som aktivt verkar för förbundets syften och stöder i förbundet tagna beslut samt
förpliktar sig att följa etiska riktlinjer, regler och avtal som förbundet utarbetat och anslutit sig till.
Medlemsföretag ska drivas i enlighet med god affärssed. Vid inträde och under medlemskapets
varande i Sveriges Expoförbund skall företaget visa på en yrkesmässig nivå som gör det möjligt för
företaget att verka inom ramen för Sveriges Expoförbunds mål och syften. Till representant för
företaget på förbundets möten skall utses en person med (väl vitsordad) kännedom om branschen
samt med befogenhet att föra företagets talan.
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Individmedlem
Till individmedlem kan antas person som ansluter sig till förbundets syften och som har intresse av
EXPObranschen.
Hedersmedlem
Till hedersmedlem kan förbundsmöte välja person, vilken på ett befrämjande sätt gagnat förbundets
syften och intressen.
Avgift
Vid täckande av föreningens kostnader skall medlem, senast vid den tidpunkt som styrelsen
bestämmer, årligen erlägga medlemsavgift och kostnadsersättning till föreningen. Beloppen skall
fastställas vid det årsmöte som närmast föregår verksamhetsåret.
Medlemsintagning
Ansökan om inträde skall insändas skriftligen till förbundet varvid styrelsen prövar sökande företags
lämplighet. För individmedlemskap sker ingen särskild prövning.
Medlemskapets upphörande
Företagsmedlemskap upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning. Utträde sker vid
verksamhetsårets utgång efter skriftlig anmälan till förbundets styrelse minst sex månader före
verksamhetsårets utgång. Om speciella skäl föreligger kan styrelsen bevilja en företagsmedlem
utträde på kortare tid. Individmedlemskapet är årligt.
Företags- eller individmedlem som icke fullgör sina ekonomiska förpliktelser mot förbundet eller som
uppenbarligen åsidosätter träffade överenskommelser eller agerar i strid mot förbundets syften och
etiska riktlinjer, kan av styrelsen med omedelbar verkan preliminärt uteslutas ur förbundet. För
definitivt beslut om uteslutande, om överklagande mot beslutet från medlem föreligger, fordras 2/3
majoritet av avgivna röster vid förbundsmöte.

§ 5 Organisation/ordning
# Årsmöte
# Styrelse
# Av årsmötet beslutade kansliresurser för styrelsen.
A. Årsmöte
Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Årsmötet är årligt och då årsmötet ej är samlat är
styrelsen föreningens högsta beslutande organ. Mellan styrelsens sammanträden företräds föreningen
av styrelsens ordförande.
B. Styrelse
Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ mellan årsmötena och består av minst fem
ordinarie ledamöter inklusive ordföranden och vice ordförande samt minst två suppleanter.
Det är önskvärt att ordinarie ledamöter väljs på två år, hälften udda respektive jämna år. Suppleanter
väljs på ett år. Styrelsen konstituerar sig själv, med undantag för ordförande- och vice
ordförandeposten. Styrelsen kan till sig adjungera ledamöter för vissa uppgifter. Förbundsstyrelsen är
beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna deltagit i behandling och beslut. Förbundsstyrelsen
förbereder och verkställer förbundsmötes beslut och beslutar i övrigt om förbundets verksamhet.
Förbundsstyrelsen utser firmatecknare, två i förening. Styrelsen och till styrelsen adjungerade kan
arvoderas. Arvodet bestäms på förbundsmöte. Styrelsen skall senast 15 februari tillsända revisorerna
verksamhetsberättelse och räkenskaper för verksamhetsåret.
C. Kansli
Förbundsstyrelsen kan enligt särskilt förordnande delegera vissa uppgifter till ett kansli.
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D. Arbetsgrupper
Inom förbundet kan bildas arbetsgrupper med särskilda uppdrag
E. Valberedning
Ordinarie årsmöte utser en valberedning för tiden intill nästa ordinarie årsmöte.
Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter varav en är sammankallande.
Valberedningen förbereder samtliga vid förbundsmöte förekommande val med undantag för val av
valberedning.

§ 6 Revision
Revisorerna har att fortlöpande granska förbundets räkenskaper och verksamhet. Revisorerna skall
årligen avge en berättelse senast under mars månad.

§ 7 Verksamhetsår
Verksamhetsår är kalenderår 01/01 – 31/12.

§ 8 Ordinarie Förbundsmöte
Förbundet håller ett ordinarie årsmöte. Å̊rsmötet skall hållas före juni månads utgång.
A. Rösträtt
Varje närvarande företagsmedlem, som erlagt stadgade avgifter för det föregående verksamhetsåret
eller beträffande ny företagsmedlem för det löpande verksamhetsåret, äger en (1) röst.
Individ- och hedersmedlem har förslags- och yttranderätt men ej rösträtt.
B. Ä̈renden
För att beslut skall kunna fattas i ett visst ärende som medlem önskar få behandlat på årsmöte skall
ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast två månader innan ordinarie förbundsmöte eller den
senare tidpunkt styrelsen kan komma att bestämma.
C. Kallelse
Kallelse till årsmöte skall aviseras senast sex veckor innan årsmötet.
De ärenden som skall behandlas på årsmöte samt förbundsstyrelsens yttrande över ärenden skall
vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor innan årsmötet.
D. Beslutsmässighet
På årsmöte får beslut fattas endast i ärende som varit anmält till mötet.
Mötet är beslutsmässigt om minst 2/3 av anmälda medlemmar är närvarande.

§ 9 Extra Förbundsmöte
Extra Förbundsmöte kan hållas när styrelsen eller två revisorer finner skäl till det, eller när minst 1/10
av samtliga medlemsföretag skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas
behandlas på mötet. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in
till styrelsen. På förbundsmöte får beslut fattas endast i ärende som varit anmält i kallelsen till mötet.
Mötet är beslutsmässigt om minst 2/3 av kallade ombud är närvarande. Vid extra förbundsmöte skall
tillämpliga delar av dagordning för förbundsmöte användas.
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§ 10 Dagordning för årsmöte
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av mötesordförande
4. Val av protokollförare
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
6. Frågan om mötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Framläggande av verksamhetsberättelse
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Fastställande av medlemsavgift nästa verksamhetsår
14. Frågan om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
15. Av styrelsen till mötet anmälda frågor
16. Av medlemmar till mötet anmälda frågor
17. Fastställande av budget för nästa verksamhetsår
18. Val av ordförande
19. Val av vice ordförande
20. Val av styrelseledamöter
21. Val av suppleanter
22. Val av revisorer
23. Val av revisorssuppleanter
24. Val av valberedning
25. Övriga frågor
26. Mötets avslutande

§ 11 Omröstning och beslut
Med undantag av stadgeändring och beslut om upplösning skall samtliga beslut fattas med enkel
majoritet av de som deltar i omröstningen. Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärts.
Vid lika röstetal avgör mötesordföranden.

§ 12 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske vid ett förbundsmöte om minst tre fjärdedelar av de närvarande
bifaller förslaget eller med enkel majoritet på två efter varandra följande förbundsmöten med minst två
månaders mellanrum. Föreslagen ändring måste ha varit angiven i handlingarna till förbundsmötet.

§ 13 Upplösning
Beslut om förbundets upplösning kan tas vid förbundsmöte om samtliga närvarande är eniga eller vid
två på varandra följande Förbundsmöten, med minst två månaders mellanrum, om tre fjärdedelar av
de närvarande biträder förslaget. Förslaget om upplösning måste ha varit angiven i handlingarna till
mötet. Om förbundet upplöses, skall dess tillgångar och skulder fördelas mellan medlemmarna i
proportion till erlagda medlemsavgifter och med dess samtliga handlingar skall förfaras så som vid
upplösningen beslutas av medlemmarna.
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