Stadgar för Företagsgruppen Hammarby Sjöstad (org nr, 802018-1619)
(beslutade 2020-01-22 och 2020-03-22)

§ 1. Förenings namn
Föreningens namn är ”Företagsgruppen Hammarby Sjöstad", nedan kallad FHS.

§ 2. Medlemmar
Medlemmar är betalande företag inom och i anslutning till Hammarby Sjöstad och dess
närområde söder om Hammarby kanal och Hammarby Sjö.

§ 3. Ändamål
FHS: s ändamål är att inom sitt område tillvarata sina medlemmars intressen. De
huvudsakliga uppgifterna är att:
• I olika frågor vara kontaktorgan och förmedlande länk med Stockholms Stad, andra
myndigheter och organisationer.
• Inom området etablera ett utbyte medlemmarna emellan vad gäller service, tjänster,
information, erfarenhet och kunnande.
• Verka för att området är attraktivt för medlemmarna och deras anställda

§ 4. Medlemsavgift
Årsmötet fastställer medlemsavgiftens storlek.

§ 5. Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet och av mötet utsedd styrelse

§ 6. Representation
FHS består av en representant från varje medlemsföretag och utser på årsmötet en styrelse
om ordförande, lägst fem och högst tio ledamöter. Revisor utses också av årsmötet. Vice
ordförande, sekreterare, kassör och adjungerade ledamöter samt eventuell representant i
Företagsgrupperna Stockholm (FGS) utses inom styrelsen.

§ 7. Kallelse till Styrelsemöte
Kallelse till styrelsesammanträde sker på sätt som styrelsen beslutar.

§ 8. Rösträtt
Röstberättigade är endast de medlemmar, som erlagt fastställd medlemsavgift.
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§ 9. Årsmöte
Allmänt föreningsmöte, vartill styrelsen utfärdar kallelse till samtliga medlemmar hålles när
styrelsen finner det så påkallat. Dock ska årligen innan april månads utgång hållas allmänt
föreningsmöte som utgör årsmöte i FHS. Skriftlig kallelse till årsmötet ska ske senast två
veckor före dag för årsmötet. Följande frågor ska behandlas.
1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera
mötesprotokollet
4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
5. Fastställande av röstlängd
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisorns berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om medlemsavgiftens storlek
11. Behandling av förslag från styrelse och medlemmar
12. Val av styrelse:
a. ordförande på ett år
b. högst tio och lägst sex ledamöter på två år, där valperioderna varieras så att
kontinuitet uppnås.
13. Val av revisor på ett år
14. Förslag till valberedning på ett år
15. Övriga frågor

§ 11. Kallelse till föreningsmöte
Kallelse till allmänt föreningsmöte sker skriftligen via mail senast två veckor före tidpunkten
för mötet och ska innehålla uppgift om de ärenden som ska behandlas på mötet. Som
föreningens beslut gäller den mening som erhållit de flesta rösterna. Vid lika röstetal gäller
den mening som biträds av styrelsens ordförande.

§12. Extra årsmöte
Efter styrelsens, revisors eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmars skriftliga
begäran därom, skall extra årsmöte hållas. Begäran skall göras hos styrelsen med angivande
av de frågor som önskas behandlade på årsmötet. Styrelsen skall kalla till sådant årsmöte
inom två veckor från den dag då sådan begäran inkom till föreningen.

§13. Säte och beslutanderätt
Styrelsen som utses av föreningsmötet har sitt säte i Stockholm. Styrelsen är beslutför när
minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening,
som de flesta ledamöter förenat sig om, men vid lika röstetal den mening, som biträdes av
ordföranden. Vid föreningsstyrelsens sammanträden föres protokoll, som justeras av
ordföranden jämte en ledamot.
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Föreningsstyrelsen leder och övervakar föreningens verksamhet. Det åligger styrelsen att
– planera och samordna föreningens verksamhet;
– förbereda de ärenden, som skall förekomma vid allmänt föreningsmöte;
– handha föreningens ekonomi, budget och löpande ärenden;

§ 14. Räkenskapsår
FHS:s räkenskapsår är kalenderår.

§ 15. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas enligt särskilt styrelsebeslut.

§ 16. Ändring av stadgarna
Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas på årsmötet. För giltigt beslut fordras
kvalificerad majoritet (3/4).

§ 17. Uteslutande
Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen inte iakttar föreskrifterna i dessa
stadgar, inte följer av föreningen fattade beslut, företar handling som skadar föreningen
eller annan medlem eller motverkar föreningens ändamål eller intressen. Beslut om
uteslutning fattas av styrelsen

§ 18. Upplösning
Upplösning av företagsgruppen kan endast ske genom kvalificerad majoritet (3/4) vid två
föreningsmöten med minst två månaders mellanrum. Eventuella tillgångar fördelas lika
mellan de medlemmar som vid upplösningen erlagt senast aviserade avgifter, eller ställs till
Företagsgrupperna Stockholms, FGS, disposition enligt mötets beslut.
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