STADGAR FÖR GOLD OF LAPLAND EKONOMISKA FÖRENING
Föreslagna vid årsstämman 2017-05-17 och slutligen fastställda vid årsstämman 2018 -05 -24.
§ 1 FIRMA
Föreningens firma är Gold of Lapland Ekonomiska förening.
§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Malå kommun.
§3 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Gold of Lapland Ekonomiska Förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att bedriva







Aktiv, gemensam och målmedveten marknadsföring av medlemsföretag och
destinationer genom varumärket” Gold of Lapland.
Marknadsföring av varor, arrangemang, guidade turer och andra tjänster för
medlemmarnas räkning.
Utbildning av entreprenörer och personal samt annan utvecklings- och kursverksamhet
inom turist- och besöksnäringen.
Försäljning av tjänster som utbildningar, upphandlingar till föreningens medlemmar,
bokförsäljning och annonsförsäljning samt viss marknadsföring.
Annan därmed förenlig verksamhet.
Annan med marknadsföring och företagssamverkan förenlig verksamhet

Medlemmarna deltar genom att nyttja föreningens tjänster.
§ 4 ORGAN
Föreningens organ är föreningsstämma, styrelse, revisorer och valberedning.
§ 5 MEDLEMMAR
Till medlem kan sökande antas, som kan förväntas bidra till förverkligandet av föreningens
ändamål att stärka varumärket marknadsföra Destination Gold of Lapland enskilt eller
gemensamt med övriga medlemmar samt följa föreningens ändamål, stadgar och beslut i övrigt.
Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till styrelsen.

Föreningen kan anta investerande medlemmar. Ansökan ska göras skriftligen till styrelsen.
Styrelsen ska vid antagandet dokumentera och föra till medlemsregistret att medlemskapet
avser investerande medlem.
§ 6 INSATS
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på lägst 2000kr och högst 4000kr.
Vilket insatsbelopp varje medlem ska delta med beslutas av föreningsstämman. Insatsen betalas
till föreningens konto senast en månad efter inträde i föreningen. Vid medlems utträde eller
uteslutning ur föreningen, tillfaller insatsbeloppet föreningen och medlemmens rättigheter i
föreningen upphör.
§ 7 SERVICEAVGIFT
Föreningsstämman får besluta att medlemmarna ska betala en årlig serviceavgift. Den får uppgå
till högst 15 000 kr per år. Ideella föreningar utan anställda ska betala en serviceavgift enligt
stämmans beslut på högst 1 000 kr.
§ 8 FÖRVÄRV AV ANDEL
Har medlems andel övergått på annan genom bodelning, arv eller testamente, ska den som
förvärvat andelen ansöka om medlemskap i föreningen inom sex (6) månader efter förvärvet
eller, då fråga är om förvärv av avliden medlems andel, vid den senare tidpunkt då den avlidne
skulle ha avgått om dödsfallet jämställts med en uppsägning av medlemskapet.
Den som förvärvat en medlems andel genom överlåtelse (köp, gåva, byte etc.) utan att själv vara
medlem i föreningen ska ansöka om medlemskap inom sex (6) månader efter förvärvet.
Beträffande förutsättningar för medlemskap, form för ansökan och beslutande organ vid
ansökan enligt första och andra stycket gäller vad som föreskrivs i dessa stadgar.
Beviljas medlemskap inträder förvärvaren i medlemmens ställe. Ansöker förvärvaren inte om
medlemskap inom den föreskrivna tiden eller vägras medlemskap, anses medlemmen därmed
ha sagt upp sig till utträde ur föreningen. Förvärvaren har i sådant fall den rätt som annars
tillkommit den avgående medlemmen.
§ 9 UTTRÄDE
Medlem har rätt att säga upp sitt medlemskap. Uppsägningen sker skriftligen till styrelsen,
Erlagd insats återfås inte vid utträde med undantag av vad som följer enligt 7 kap. 48§ tredje
stycket samt 12 kap. 20 § andra stycket i lagen om ekonomiska föreningar. Vid återinträde
betalas endast serviceavgift.
Medlemskapet måste sägas upp senast en månad innan räkenskapsårets slut (31 december)
annars löper ytterligare ett år. Uppsägning skall ske skriftligt till styrelsen.
§ 10 UTESLUTNING
Medlem som motarbetar föreningens intressen syften eller inte längre uppfyller
förutsättningarna för medlemskap enligt dessa stadgar kan av föreningsstämman uteslutas.

Medlem som uteslutits förlorar omedelbart rätten att delta i överläggningar och beslut.

§ 11 VINSTDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning
eller fonderas för senare åtgärder i syfte att höja kvaliteten inom Destinationen Gold of Lapland.
Föreningsstämman kan också i speciella fall fatta beslut om överskottsutdelning. Vid vinstdelning ska
föreningens behållna tillgångar fördelas proportionellt i förhållande till summan av inbetald serviceavgift
de senaste tre åren av respektive medlem.

§ 12 STYRELSE
Föreningens styrelse utses av föreningsstämman. Föreningens styrelse består av ordförande,
vice ordförande samt minst tre och högst nio ledamöter, med högst nio ersättare. Föreningens
styrelse väljs av föreningsstämman som väljer ledamöter för en tid av två år t.o.m. årsmötet
andra året efter valet. Halva antalet ledamöter väljs jämna år och halva antalet väljs udda år.
Föreningen tillåter icke-medlemmar till styrelseledamöter, men majoriteten i styrelsen ska bestå
av medlemmar.
Styrelsen har rätt att adjungera representanter inför varje enskilt möte.
§ 13 REVISORER
Föreningsstämman skall välja en till två revisorer jämte lika många ersättare för tiden intill dess
årsstämma, hållits påföljande räkenskapsår.
§ 14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är liktydigt med kalenderår.
§ 15 ÅRSSTÄMMA
Medlemmarnas rättighet att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på
ordinarie eller extra föreningsstämma. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Rösträtt
genom fullmakt är tillåten, dock får ingen medlem företräda mer än en annan medlem.
Omröstning sker öppet utom vid val, då sluten omröstning ska äga rum om någon så begär.
Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika
röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder. Ordinarie årsstämma, hålls inom sex
månader efter räkenskapsårets utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer inom
föreningens verksamhetsområde. Extra föreningsstämma hålls när styrelsen anser att det
behövs och när en av revisorerna eller minst en tiondel av föreningens medlemmar begär
skriftligen att så skall ske.
§ 16 KALLELSE
Kallelse till årsstämma sker genom brev med posten, eller med elektronisk post senast fyra
veckor och tidigast sex veckor före ordinarie föreningsstämma eller senast två veckor före extra
stämma. Även andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom skriftligen per post,
eller med elektronisk post. Då kallelse utgått till stämman, skall styrelsen omedelbart genom

brev underrätta revisorerna härom.
Stämman hålls på en fysisk plats inom föreningens geografiska verksamhetsområde, men
medlemmarna kan också ges möjlighet att delta via skype eller liknande.
§ 17 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA
På årsstämma skall till behandling förekomma:
1. Val av ordförande och dennes anmälan av sekreterare för stämman
2. Upprättande och fastställande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
5. Behandling av styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av tillgängligt fritt
eget kapital
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om arvode till styrelse och revisorer
10. Beslut om styrelsens storlek
11. Val av styrelse, revisor och valberedning a) val av minst fem och högst nio ledamöter b)
val av ordförande för ett år c) val av högst nio ersättare d) val av en till två revisor/er för ett
år.
e) val av revisorsersättare för ett år f) val av valberedning (tre personer) för ett år
12. Beslut om serviceavgiftens storlek
13. Behandling av motioner och förslag som medlemmarna tillställt styrelsen.
14. Övriga ärenden, som stämman beslutar upptaga till behandling.

§ 18 MANDATPERIOD
Årsstämma väljer ledamöter för en tid av två år t.o.m. årsmötet andra året efter valet. Halva
antalet ledamöter väljs jämna år och halva antalet väljs udda år.
§ 19 STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt
beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden, vars handläggning inte regleras av stämman eller
dessa stadgar. Det åligger styrelsen:







att verka för föreningens ändamål
att verkställa av föreningsstämman fattade beslut
att ansvara för föreningens ekonomi och bokföring
att upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid
ordinarie föreningsstämma
att föra medlemsförteckning på det sätt som lagen kräver
att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar

§ 20 STYRELSESAMMANTRÄDEN
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när någon av styrelseledamöterna så
begär. Styrelsen är beslutsför då ordförande eller vice ordförande samt minst hälften av
ledamöterna är närvarande personligen eller genom ersättare. Även ersättare kallas till
styrelsemöten. För tjänstgörande ersättare upprättas en prioriteringsordning.
§ 21 FIRMATECKNING
Firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen utser.
§ 22 STADGEÄNDRING
Beslut om ändring av föreningens stadgar ska fattas i enlighet med 7 kap. 34 och 35 §§ lagen om
ekonomiska föreningar.
Ett beslut om ändring av stadgarna är giltigt om det har biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av
de röstande.
Innebär beslutet att en medlems skyldighet att delta med insatser eller betala avgifter till
föreningen ökas eller att medlemmens rätt till årsvinst inskränks är det giltigt om beslutet på
föreningsstämman har biträtts av minst 3 fjärdedelar (3/4) av de röstade.
Innebär beslutet att:
1. en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplysning inskränks,

2. en medlems rätt att få ut insats enligt 4 kap. 1,3 eller 4 § inskränks och denna ändring ska
gälla även för dem som var medlemmar i föreningen när frågan avgjordes, eller
3. en medlems rätt att gå ur föreningen försämras och denna ändring ska
gälla även för dem som var medlemmar i föreningen är frågan avgjordes
är det giltigt om det på föreningsstämman har biträtts av samtliga röstande.
§ 23 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Beslut om upplösning av föreningen sker genom beslut vid två på varandra följande stämmor.
Vid första stämman fattas beslut med enkel majoritet och vid den andra stämman med
kvalificerad majoritet enligt lagen om ekonomiska föreningar. Beslut kan även ske vid en
stämma under förutsättning att samtliga röstberättigade medlemmar är företrädda och är eniga
om beslutet.
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas proportionellt i
förhållande till summan av inbetald serviceavgift de senaste tre åren av resp. medlem.
§ 24 TVISTER
Tvist mellan medlem och föreningen avgörs i första hand av föreningsstämman i andra hand av
svensk domstol.
§ 25 HÄNVISNING TILL LAGEN OM EKONOMISKA FÖRENINGAR
Beträffande föreningens förhållande i övrigt gäller vad som föreskrivits i lagen om ekonomiska
förningar.

