
 
 

Stadgar för föreningen KvinNet. Ett kvinnligt företagarnätverk. 

 

§ 1 Föreningens firmanamn 

Föreningens firmanamn är KvinNet. 

§ 2 Föreningens säte 

Föreningen har sitt säte i Sjöbo men välkomnar även medlemmar från andra kommuner. 

§ 3 Föreningens avsiktsförklaring 

Föreningen är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation samt ansluter sig till Sjöbo kommuns 

drogpolicy. 

§ 4 Föreningens syfte 

Föreningens syfte är att: 

- stödja kvinnors företagande 

- tillvarata och sprida kvinnors kompetenser och livserfarenheter 

- samla kvinnor för utveckling, stöd och stimulans för att uppnå ovanstående ska Föreningen: 

- genomföra möten för erfarenhetsutbyte, information och samverkan 

- genomföra föreläsningar, 

- samverka med andra aktörer eller organisationer såväl lokalt som regionalt - utveckla samarbete med 

andra nätverk. 

 

 



 

§ 5 Medlemskap och avgift 

Kvinnor som är företagare, kan tänka sig bli företagare eller kvinnor i familjeföretag och på ledande 

positioner i företag samt kvinnor som är intresserade av företagsfrågor kan erhålla medlemskap genom 

att betala medlemsavgift. Alla medlemmar får reducerat pris på aktiviteter, samt deltagande på 

e-postlistor, hemsida etc. Medlemskap erhålls genom anmälan via föreningens webbsida samt genom 

att betala en årlig avgift med det belopp som årsmötet fastställer. Avgiften gäller för innevarande år. 

§ 6 Utträde 

Medlem har rätt att utträda ur Föreningen när som helst genom skriftlig anmälan till styrelsen. 

§ 7 Uteslutning 

Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som ej erlägger medlemsavgift på föreskriven tid eller anses 

skada Föreningens verksamhet och syfte. 

§ 8 Årsmöte 

Årsmötet är föreningens högsta organ och består av samtliga medlemmar. Varje enskild medlem har 

en röst vid omröstning. Årsmötet ska hållas en gång per år inom det första kvartalet. Kallelse till årsmöte 

ska skickas ut till medlemmarna per post eller e-post senast fyra veckor innan årsmötet. 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse ska sändas ut till 

medlemmarna per post eller e-post. Extra ordinärt årsmöte ska hållas då styrelsen så beslutar eller då 

minst en tredjedel av medlemmarna begär det. Kallelse till extra ordinärt årsmöte ska ange det eller de 

ärenden som ska behandlas vid mötet. Andra ärenden får inte förekomma vid mötet. Stämman väljer 

ordförande och sekreterare för årsmötet samt två personer för rösträkning och justering av 

mötesprotokoll. 

§ 9 Rösträtt och beslut vid årsmöte 

Rösträtt vid årsmöte tillkommer varje medlem med en röst. Medlem som är förhindrad att närvara vid 

årsmötet kan rösta genom ombud, men måste meddela detta i god tid före mötet. Beslut fattas med 

enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, men kan också återremittera för vidare 

utredning. Beslut om stadgeändring fattas med två tredjedels majoritet av på stämman närvarande 

medlemmar. Väcks frågan om stadgeändring vid årsmötet krävs absolut majoritet för beslut. 

 

 



§ 10 Årsmöte 

Vid föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:  

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

3. Fråga om stämman kallats i laga ordning 

4. Godkännande av dagordning 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning för det gångna året  

6. Revisorernas berättelse 

7. Beslut om godkännande av resultat och balansräkning 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Verksamhetsplan för året 

10. Beslut om avgift för kommande år 

12. Val av styrelsemedlemmar 

13. Val av ordförande 

14. Val av valberedning 

15. Val av revisor 

16. Övriga val 

17. Övriga ärenden. Förslag till ärenden ska vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före mötet. 

§ 11 Medlemsmöte 

Föreningen ska arrangera medlemsmöten minst en gång per år. 

 

 

 

§ 12 Föreningens styrelse 



Föreningen väljer vid årsmötet för tiden fram till nästa årsmöte en styrelse som består av ordförande 

och fyra till sex ledamöter. Styrelsen konstituerar sig själv. Föreningen tecknas av ordförande och kassör 

var för sig. Mandatperioden för styrelsemedlemmarna är två år. För att främja kontinuiteten i 

styrelsearbetet väljs hälften av ledamöterna varje år. Ordförande väljs på två år. Avgår ordförande under 

mandatperioden utser styrelsen en tillförordnad ordförande. Avgår ordförande och/eller kassör ska ett 

delbokslut upprättas och delges revisorerna. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och 

minst två gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsen kan 

tillsätta speciella arbetsgrupper av föreningsmedlemmar får att lösa särskilda uppgifter. Styrelsens 

ansvar gentemot årsmöten påverkas inte av att sådana arbetsgrupper tillsätts. 

Styrelsen företräder Föreningen, verkar för att fullfölja Föreningens syften och ändamål och ska därvid 

särskilt: 

- verkställa årsmötets beslut och handha löpande ärenden. - föra medlemsregister 

- föra register över aktiva medlemmar 

- omhänderta Föreningens ekonomi och bokföring 

- upprätta årsredovisning och lägga fram den vid årsmötet 

- presentera förslag, inklusive årsavgift, till årsmötet 

- förbereda årsmötet informera medlemmar och potentiella medlemmar om föreningens verksamhet 

§ 13 Valberedning 

Förslag till styrelseledamöter och revisorer bereds av en valberedning på två personer, varav en är 

sammankallande. Valberedningen utses av årsmötet. 

§ 14 Revisorer 

För granskning av styrelsens förvaltning och Föreningens räkenskaper väljer årsmötet en revisor på ett år 

samt en revisorssuppleant på ett år. Årsredovisning ska överlämnas till revisorerna för granskning senast 

tre veckor före årsmötet. 

§ 15 Stadgar 

För ändring av stadgar krävs att förändringen antas med 2/3-dels majoritet av närvarande medlemmar 

och på 2 av varandra följande årsmöten. 

§ 16 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 



§ 17 Ekonomi 

Föreningen drivs inte i vinstsyfte, men ekonomin ska planeras så att ett mindre reservkapital uppstår för 

kommande ändamål. 

§ 18 Föreningens upplösande 

Beslut om Föreningens upplösande fattas vid två på varandra följande årsmöten varvid det krävs två 

tredjedels majoritet av de närvarande medlemmar. Vid beslut om Föreningens upplösande ska årsmötet 

på det andra årsmötet besluta angående Föreningens kvarvarande egendom. 

 


