WiTEC SWEDEN
Stadgar
§ 1 Ändamål
WiTEC SWEDEN är en ideell förening, medlem i European Association for Women in
Science Engineering & Technology. Föreningens syfte är att stärka kvalitén i arbetslivet
genom att
-

att inspirera unga kvinnor att studera inom naturvetenskap, teknik, matematik,
industridesign och IT

-

synliggöra kvinnors innovationer och entreprenörskap

-

stärka främst kvinnor i karriären genom mentorskap och kompetensutveckling

§ 2 Medlemskap
Föreningen är ideell och öppen för envar som aktivt verkar för föreningens ändamål.
Medlemskap kan förvärvas av enskild person, företag, myndighet, förening eller stiftelse.
Medlem som motarbetar föreningens syfte eller verksamhet kan uteslutas.
Föreningsstämman beslutar om sådan uteslutning
Besked om utträde ur föreningen lämnas skriftligen.
§ 3 Säte
Föreningen har sitt säte i Båstad
§ 4 Årsmöte:
Föreningen håller ordinarie årsmöte under mars månad. På årsmötet skall följande
behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Årsmötets öppnande.
Fastställande av röstlängd.
Fastställande av dagordning
Val av ordförande för dagens förhandlingar
Val av sekreterare
Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare
Mötets behöriga utlysande
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse
Fråga om ansvarsfrihet
Val av ordförande
Val av styrelseledamöter
Val av 1 revisor för 1 år
Val av 2 ledamöter i valberedningen för 1 år
Fastställande av medlemsavgift och tid för vilken den ska gälla
Motioner och förslag från styrelsen
Frågor från medlemmarna till styrelsen.
Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar att behandla
Årsmötet avslutas

Kallelse till årsmöte ombesörjs av styrelsen och sker minst 14 dagar innan mötet.
Kallelse skall ske genom utskick till medlemmar per post alt elektroniskt.
Röstberättigad är medlem som erlagt medlemsavgift före årsmötets början.

§5 Räkenskapsår och revision
Föreningens tillgångar förvaltas av styrelsen. Räkenskaperna avslutas per kalenderår och
överlämnas tillsammans med protokoll till revisorerna senast 15 februari.
Revisionsberättelse lämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.
§ 6 Styrelse
Styrelsen består av 5-7 ledamöter. Ordförande väljs på 1 år och övriga ordinarie ledamöter
väljs på 2 år.
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Minst tre styrelseledamöter inklusive styrelseordförande eller vice ordförande måste närvara
för att styrelsen skall vara beslutsför.
Kallelse till styrelsemöten ombesörjes av ordförande eller vice ordförande.
Alla styrelseledamöter skall nås av kallelse minst en vecka före sammanträdet.
§ 7 Firmatecknare
Föreningen tecknas av ordförande och kassör, var och en för sig, samt av styrelsen utsedd
företrädare.
§ 8 Ändring av stadgar
Ändring av stadgar kan ske på ordinarie årsmöte med minst två tredjedels majoritet.
§ 9 Föreningen upphör
Upplösning av föreningen beslutas av årsmötet med minst två tredjedels majoritet.
Vid upplösning av föreningen tillfaller eventuella nettotillgångar en organisation eller
liknande verksamhet med ett med föreningen närliggande syfte enligt beslut av styrelsen.
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