Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland
§ 1 Firma och styrelsens säte
Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i
Gotlands kommun.

§ 2 Ändamål
Tillväxt Gotland ska verka för Gotlands bästa, stärka framtidstro och vi-känsla på
ön. Föreningen ska samla det gotländska näringslivet, regionen och andra aktörer för att offensivt och långsiktigt bidra till att det ska vara bra att verka, bo och
leva på Gotland.

Tillväxt Gotland vill bidra till:
•

Regional hållbar tillväxt och fler företagsetableringar.

•

Ett förbättrat företagsklimat och bättre samarbete.

§ 3 Verksamhet
Föreningen ska för företagare, entreprenörer och organisationer på Gotland
eller de som vill etablera verksamhet på ön:
•

Inspirera och stötta till utveckling och samarbete, skapa förutsättningar för
nytänkande, nätverk, affärer och etableringar.

•

Vara en mötesplats och forum för dialog mellan företagare, regionen
samt andra myndigheter, för att stärka utvecklingskraft och undanröja
hinder.

•

Vara drivande i utvecklingen av varumärket Gotland.

•

Verksamheten ska vara projektorienterad och målstyrd. Varje aktivitet/projekt ska ha tydliga mål och resurser för att uppnå dessa.

•

Verksamheten följs upp mot givna mål.

§ 4 Medlemskap
Företag, myndigheter och organisationer, som önskar verka för föreningens ändamål, kan ansöka om medlemskap i Tillväxt Gotland. Privatpersoner, som ej är
egenföretagare, kan ansöka om stödmedlemskap. Styrelsen prövar om medlemskapet ska beviljas.
Medlem får utträda ur Tillväxt Gotland efter skriftlig uppsägning av medlemskapet. Medlemskapet upphör vid utgången av det räkenskapsår under vilket
anmälan om utträde skett. Medlem ska uteslutas ur Tillväxt Gotland, om med-
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lemmen motarbetat föreningens ändamål, uppenbart skadat Tillväxt Gotlands
intressen eller försummat att betala medlemsavgift.
Frågan om uteslutning prövas av föreningsstämman på förslag av styrelsen.
Medlem som utträtt eller uteslutits ur föreningen har inte rätt till någon del av
Tillväxt Gotlands tillgångar.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår
Tillväxt Gotlands verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Tillväxt Gotland
ska, även om bokföringsskyldighet inte föreligger, föra räkenskaper på bokföringsmässiga grunder som bokföringsskyldig juridisk person. Tillväxt Gotland ska
hålla medlemmarna informerade så de kan följa och utvärdera verksamheten.

§ 6 Tillväxt Gotlands organ
Tillväxt Gotlands organ är föreningsstämman, styrelsen, operativt ansvarig och
revisorerna. Tillväxt Gotlands styrelse äger rätt att tillsätta arbetsgrupper för särskilda projekt. Bemanningen i dessa avgörs av styrelsen.

§ 7 Föreningsstämman
Föreningsstämman är Tillväxt Gotlands högsta beslutande organ. Stämman ska
hållas på Gotland. Under extraordinära omständigheter får stämman hållas på
annan ort. Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före maj månads utgång.
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner anledning därtill eller när
minst en tredjedel av medlemmarna eller revisorerna begär det. Vid extra föreningsstämma får endast det eller de som föranlett stämman behandlas.
Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska sändas ut av styrelsen senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till extra föreningsstämma ska sändas ut senast
två veckor före stämman. Kallelsen ska ange de ärenden som ska behandlas
samt tid och plats för stämman. Medlem har rätt att få ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma. Ärendet lämnas då skriftligen senast två veckor före
stämman till styrelsen.
Vid stämman får endast behandlas ärenden som tagits upp i kallelsen eller som
framgår av stadgarna. Önskas annat ärende tas upp måste samtliga närvarande
medlemmar tillstyrka detta dock får ej beslut fattas i sådant ärende.
Föreningsstämman kan besluta om att till sammanträde adjungera sakkunniga.
Den som sålunda adjungeras saknar rösträtt och rätt att få sin mening antecknad
till protokollet.
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§ 8 Ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Stämman öppnas
val av ordförande och protokollförare vid stämman
upprop och fastställande av röstlängd
val av minst en justerare att jämte ordföranden justera protokollet
fråga om stämmans behöriga utlysande
godkännande av dagordning
framläggande av årsredovisning, bestående av förvaltningsberättelse,
resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret
revisorernas berättelse
fastställelse av resultat- och balansräkning
disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
fråga om arvode till styrelse och revisorer
fastställande av medlemsavgift och serviceavgift
fastställande av verksamhetsplan och mål för kommande verksamhetsår
val av styrelseledamöter
val av revisorer och revisorssuppleanter
val av valberedning
behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som
väckts av medlem
Stämman avslutas

Beslut om Tillväxt Gotlands engagemang i annan juridisk person ska fattas av
föreningsstämman.

§ 9 Omröstning på stämman
Vid omröstning på föreningsstämman har varje medlem en röst, dock ej stödmedlemmar, som enbart har yttranderätt.
Medlem får företrädas vid stämman av ett ombud. Ingen deltagare får företräda
mer än en röst.
Beslut fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal har
stämmans ordförande utslagsröst.
Protokoll från stämman justeras av stämmans ordförande och minst en av
stämman utsedd justerare inom fjorton dagar från dagen för stämman.
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§ 10 Styrelsen
Tillväxt Gotlands styrelse består av minst åtta och högst tolv ledamöter. Mandattiden är 2 år.
Ledamöterna bör utses så att de ger en representativ bild av det gotländska näringslivet; de bör bl a representera olika branscher, befintliga organisationer,
yngre nyetablerade företagare likväl som äldre etablerade, kvinnor och män.
Ordförande utses av stämman.
Jämn könsfördelning ska eftersträvas. Styrelsen är beslutsför när minst hälften
av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

§ 11 Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder enligt plan som styrelsen fastställer och i övrigt när
ordföranden finner det behövligt eller om minst två ledamöter begär det. Kallelse till styrelsesammanträde, jämte föredragningslista, ska sändas ut till ledamöterna i god tid före sammanträdet.
Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras på ordförandens ansvar. Protokollet ska för varje ärende redovisa vilka beslut som har fattats, genomförda omröstningar och hur de har utfallit, vilka ledamöter som har deltagit i besluten och
hur de har röstat, samt vilka reservationer som har anmälts mot besluten. Protokollet justeras av ordföranden och en vid sammanträdet utsedd justeringsman
inom fjorton dagar från sammanträdesdagen.

§ 12 Styrelsens uppdrag och firmateckning
Tillväxt Gotlands styrelse leder på uppdrag av föreningsstämman arbetet
inom Tillväxt Gotland. Styrelsen svarar för förvaltningen av föreningens angelägenheter och är ansvarig inför stämman. Styrelsen beslutar i samtliga ärenden rörande Tillväxt Gotland och dess verksamhet som inte beslutas av
stämman. Styrelsen svarar för beredningen av de ärenden som ska förekomma på stämman.
Styrelsen ska själv besluta i följande ärenden:
1.

fastställande av policydokument för Tillväxt Gotlands verksamhet

2.

utseende av operativt ansvarig och fastställande av löne- och anställningsvillkor för denne

3.

utse firmatecknare för föreningen
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§ 13 Jäv
En styrelseledamot, den operativt ansvarige eller annan befattningshavare hos
Tillväxt Gotland får inte handlägga frågor rörande avtal och andra rättshandlingar mellan Tillväxt Gotland och honom/henne, någon närstående eller någon
som han/hon är ställföreträdare för.
Hon/han får inte heller i övrigt handlägga frågor där han/hon har ett väsentligt
intresse som kan vara stridande mot Tillväxt Gotland. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom/henne, ska självmant ge det till
känna.
Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om det är en
förutsättning för beslutsförhet. Styrelsen ska i arbetsordning eller i särskilt beslut
meddela de närmare föreskrifter som behövs för hanteringen av jävsfrågor.

§ 14 Revisorer och revision
Styrelsens förvaltning och Tillväxt Gotlands räkenskaper ska årligen granskas av
två revisorer varav en ska vara auktoriserad eller godkänd. Den andre skall vara
en lekmannarevisor och utses av stämman.
För varje revisor utses en ersättare. Revisor och ersättare väljs för en tid av ett år
av ordinarie föreningsstämma.
Ett uppdrag som revisor eller ersättare kan upphöra i förtid, om revisorn eller
ersättaren begär det. Anmälan om avgång ska göras skriftligen med motivering
till styrelsen. Föreningsstämman kan entlediga en revisor eller ersättare i förtid.
Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till föreningsstämman. Berättelsen ska överlämnas till styrelsen senast två veckor före varje
ordinarie föreningsstämma.
Styrelsen och den operativt ansvarige ska ge revisorerna tillfälle att verkställa
granskningen i den omfattning som dessa finner behövligt samt lämna det biträde som de begär.

§ 15 Valberedning
Stämman väljer årligen minst tre och högst sju personer att fungera som valberedning. En av dessa utses som sammankallande. Personerna i fråga ska i dialog
med medlemmarna föreslå representanter till de olika posterna.
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§ 16 Ändring av stadgar
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av föreningsstämman. För beslut om
ändring krävs att en kvalificerad majoritet (2/3) av närvarande medlemmarna är
överens.

§ 17 Tillväxt Gotlands upplösning
Tillväxt Gotland får upplösas om det befinns att den inte längre behövs för sitt
ändamål eller om den inte har möjlighet att fortsätta verksamheten. Frågan avgörs i samma ordning som vid stadgeändring. I den mån Tillväxt Gotlands nettotillgångar hänför sig till bidrag som lämnats av medlemmarna ska de återföras till
dessa. Övriga tillgångar delas lika mellan medlemmarna.
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