
Stadgar för förening för verksamma inom kommunikation i Gävleborgs län 
 
§ 1 Föreningens mål  
Föreningen ska ha som mål att stärka och utveckla yrkesverksamma inom kommunikation och 
information i Gävleborgs län. Detta ska ske genom att: 
   

• Utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte och fortbildning   
• Främja samarbete och knyta kontakter mellan yrkesverksamma inom kommunikation 

och information i Gävleborgs län 
• Främja samarbete mellan yrkesverksamma och studenter inom området 
• Föra dialog med närstående yrkesgrupper  
• Arbeta för samverkan och kompetensutveckling 
• Hålla en nära kontakt med utbildning och forskning   
• Diskutera aktuella frågor som rör yrkesverksamhet inom information och 

kommunikation 
• Främja erfarenhetsutbyte mellan privat och offentlig verksamhet  
• Föreningen är politiskt, religiöst och fackligt obunden 

§ 2 Hemort 
Föreningens hemort är Gävle  
 
§ 3 Medlemskap 
Medlemskap kan sökas av den som helt eller delvis har sin utkomst inom området information 
och kommunikation i Gävleborgs län samt studerande inom ämnesområdet. Styrelsen kan 
bevilja särskilt medlemskap för övriga sökanden.  
 
§ 4 Medlem  
Endast medlem eller särskilt inbjudna har rätt att delta i möten och andra sammankomster som 
anordnas för medlemmarna. Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens 
verksamhet och utveckling. Medlem ska följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig 
ordning har fattas av organ inom föreningen. Om medlem bryter mot föreningens stadgar eller 
motverkar fattade beslut kan uteslutning ur föreningen fattas av styrelsen. Medlem ska betala 
den årsavgift som bestäms av årsmötet. Medlem som avlagt årsavgift äger rösträtt.  
 
§ 5 Styrelsen  
Styrelsen ska tillse att föreningens bindande regler iakttas; planera, leda och fördela arbetet 
inom föreningen; ansvara för och förvalta föreningens medel och förbereda årsmötet. Styrelsen 
består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt tre övriga ledamöter och två 
suppleanter. Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelse-
medlemmar så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till 
sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträde ska protokoll föras.  
 
§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår  
Verksamhetsåret, räkenskapsåret och styrelsens arbetsår är liktydigt med kalenderår. Budget för 
verksamhetsåret upprättas av styrelsen efter årsmötet.  
 
§ 7 Valberedning  
Valberedningen utses av årsmötet för att förbereda personval som ska äga rum på nästa årsmöte. 
Valberedningen har också till uppgift att föreslå två revisorer. Valberedningen består av tre 
personer varav en är sammankallande.  



§ 8 Val 
Ordförande och styrelseledamöter väljs vid årsmötet, varefter styrelsen konstituerar sig med 
undantag av ordförandeposten. Målsättningen är att ordföranden väljs för två år. Mandattiden 
för övriga är ett år.  

§ 9 Revision  
Styrelsen ska tillhandahålla föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll till 
revisorerna och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av. Underlag till revision av 
förvaltningen för det senaste räkenskapsåret ska revisorerna få senast en månad före årsmötet. 
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- 
och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse inom 14 dagar före 
årsmöte.  

§ 10 Arbetsgrupper  
För att bygga upp ett arbete i föreningen som präglas av medbestämmande och demokrati ska 
arbetsgrupper inom olika områden bildas. Arbetsgrupperna ska jobba med uppgifter som är 
viktiga för föreningens intresseområden samt för dess fortsatta existens och stabilitet. Förslag på 
vilka arbetsgrupper som ska finnas i föreningen under aktuellt verksamhetsår ges på årsmötet. 
Beslut om att bilda aktuella arbetsgrupper fattas av styrelsen på första ordinarie styrelsemöte 
efter årsmötet. Varje arbetsgrupp leds av en ledamot från styrelsen. Eftersom styrelsen är ytterst 
ansvarig för samtliga beslut som rör föreningens verksamhet och ekonomi kan inte 
arbetsgrupperna på egen hand fatta avgörande beslut om föreningens verksamhet. Förslag från 
arbetsgrupperna lämnas därför till styrelsen för beslut. 
 
§ 11 Möten  
Föreningen håller årsmöte under verksamhetsårets första hälft. Alla medlemmar ska få kallelse 
och dagordning för årsmötet senast tre veckor före mötet. Styrelsen ska hålla revisions-
handlingar och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. 
Medlem som i föreskriven ordning betalt sina avgifter till föreningen har rösträtt på möte. 
Rösträtten är personlig och får inte överlåtas till någon annan. Mötet är beslutsmässigt med det 
antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Styrelsen får kalla föreningens 
medlemmar till extra möte om sådant möte behövs.  
 
På årsmötet ska följande frågor behandlas: 

• Val av mötesordförande 
• Val av mötessekreterare 
• Val av två justerare, tillika rösträknare 
• Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning 
• Styrelsens årsberättelse (inklusive ev. sektioners årsberättelse?) 
• Revisionsberättelse 
• Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 
• Beslut om medlemsavgiftens storlek 
• Val av ordförande för föreningen 
• Val av styrelseledamöter samt två suppleanter 
• Val av två revisorer och ersättare 
• Val av valberedning 
• Övriga frågor  

§ 12 Beslut, omröstning  
Beslut fattas med acklamation (d v s ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan 
begärs. Omröstning sker öppet. Val ska ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så 
begär. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av 
ordföranden vid mötet, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör 
lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.  
 
§ 13 Stadgeändring  
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 



2/3 av antalet röster biträder beslutet. I beslut om upplösning av föreningen ska anges att 
föreningens tillgångar används till ändamål i enlighet med föreningens mål och syften. 

§ 14 Upplösning av föreningen 
Beslut om upplösning av föreningen får endast fattas av årsmötet. Om föreningen upplöses ska 
föreningens tillgångar används till ändamål i enlighet med föreningens mål och syften. 


