Stadgar för Svensk Forms regionalförening i
§ 1 Säte
Regionalföreningen …………………………………………………………
är en ideell förening med säte i …………………………………………….
§ 2 Syfte
Regionalföreningen skall inom sin region samverka med riksföreningen Svensk
Form samt verka för riksföreningens syfte.
§ 3 Verksamhet
- Regionalföreningen utövar inom sitt geografiska verksamhetsområde en självständig
verksamhet som är förenlig med dessa och riksföreningens stadgar.
- Regionalföreningen skall värva medlemmar och samverka med lokala
offentliga organ samt andra lokala organisationer och företag.
- Förutom den egna programverksamheten skall regionalföreningen även
mottaga och marknadsföra riksföreningens verksamhet inom sitt geografiska
verksamhetsområde.
- Verksamheten skall skapa ökad medvetenhet om och ge vidgade perspektiv
på samhällsutvecklingen och människors villkor samt stimulera till debatt
kring betydelsen av god formgivning och design av produkter och miljöer.
§ 4 Medlemmar
Medlemmar i regionalföreningen är riksföreningen Svensk Forms medlemmar,
såväl fysiska som juridiska personer, med huvudadress inom regionen.
§ 5 Geografiskt verksamhetsområde
Regionalföreningens område omfattas av postnummerområdena …………..
§ 6 Regionalförening
Styrelsen för regionalföreningen kan besluta att starta en lokalförening
på viss ort inom regionalföreningens verksamhetsområde som där bedriver
verksamhet i enlighet med § 2.
§ 7 Styrelse
- Regionalföreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av
sju personer som väljes för en tid av två år. Högst fyra ledamöter får bli
föremål för val varje år. Har en eller flera styrelseledamöter avgått under
löpande mandatperiod får ersättare för avgången ledamot väljas vid
nästkommande årsmöte utöver vad som stadgas i föregående mening.

- Styrelsen utser inom sig ordförande och övriga funktionärer. Styrelsen
är besluts när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid omröstning gäller
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden
biträder.
- Styrelsen kan adjungera personer till styrelsen. Adjungerad person
saknar rösträtt.
- Styrelsen skall tillse att protokoll föres vid styrelsesammanträden,
årsmöten och extra föreningsmöten.
§ 8 Årsmöte
- Ordinarie årsmöte hålls under första kvartalet varje år på tid och
plats inom regionen som styrelsen bestämmer. Extra föreningsmöte skall
hållas, om särskilda ärenden så påfordrar eller minst 25 medlemmar
skriftligen hemställt därom, på tid och plats inom regionen som styrelsen
bestämmer.
- Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte skall vara medlemmarna
tillhanda senast tre veckor i förväg. Kallelse kan företrädesvis ske genom
tillkännagivande i riksföreningens tidskrift FORM.
- Önskar medlem väcka fråga för behandling vid årsmöte eller extra
föreningsmöte skall detta skriftligen anmälas till styrelsen i så god tid
innan kallelse utsändes att frågan kan tas med på dagordningen.
- Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Val av en justeringsperson som jämte mötets ordförande justerar
protokollet.
2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse jämte balans- och resultaträkningar för
det gångna året.
5. Revisorsberättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av styrelse.
8. Val av revisor jämte suppleant.
9. Val av två ledamöter till valnämnd.
10. Övriga frågor.
- Vid extra föreningsmöte skall punkterna 1 - 3 vid årsmöte alltid
förekomma på dagordningen.
- Vid årsmöte och extra föreningsmöte äger varje närvarande enskild
medlem och befullmäktigad representant för medlem, som är juridisk person,
en röst. Beslut fattas med enkel majoritet.
.............
- Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden, dock
ej vid personval, då utgången bestäms genom lottning. All omröstning sker
öppet, om ej någon närvarande röstberättigad medlem påfordrar sluten
omröstning.

§ 9 Ekonomi
Regionalföreningens medlemmar erlägger ej medlemsavgift till
regionalföreningen.
- Regionalföreningen svarar själv för sin ekonomi och sina förpliktelser.
Regionalföreningen har
inget ansvar för riksföreningens förpliktelser och åtaganden gentemot
tredje man.
§ 10 Valnämnd
- Valnämnden skall inför årsmötet förelägga förslag till val av
styrelseledamöter och revisor jämte styrelsesuppleant.
- En av valnämndens ledamöter är sammankallande. Valberedningen väljes av
årsmötet för en tid av ett år.
§ 11 Åtaganden gentemot riksföreningen
Protokoll från årsmöten och information om styrelsens sammansättning skall tillställas
riksföreningen. En av revisor underskriven årsredovisning tillställes riksföreningen senast den
30 juni varje år. Övriga föreningshandlingar skall bevaras hos respektive regionalförening.
Information om regionalföreningarnas programverksamhet uppdateras löpande på Svensk
Forms webbplats av respektive regionalförening. Övriga praktiska mellanhavanden mellan
riksföreningen och regionalföreningarna regleras i en särskild lathund som gemensamt
överenskoms vid en årlig regionalföreningskonferens hos riksföreningen i Stockholm.
§ 12 Stadgeändring och likvidation
- För beslut om ändring av dessa stadgar krävs tillstånd av
riksföreningens styrelse. Beslut om tillåten ändring eller beslut om
regionalföreningens upplösning fattas på regionalföreningens ordinarie
årsmöte och skall bekräftas på nästkommande årsmöte eller på extra
föreningsmöte, varvid minst en månad skall ha förflutit mellan årsmöte och
extra föreningsmöte.
- Gäller frågan om upplösning erfordras att beslutet vid båda mötena
fattas med 2/3 dels majoritet.
- I kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte, skall anges att
förslag om ändring av stadgar eller föreningens upplösning skall behandlas.
Vidare skall i kallelsen anges var skriftligt stadgeförslag eller skriftligt
avfattad motivering för föreningens upplösning kan erhållas före mötet.
Sådan skrift skall vara tillgänglig senast sju dagar före mötet.
- Vid regionalförenings upplösning tillfaller regionalföreningens
tillgångar riksföreningen Svensk Form.
Dessa stadgar är antagna 20.. av………………………………………………………..

