STADGAR
för
Jönköping Handel

§1

Ändamål

Jönköping Handel, här nedan kallad föreningen, utgör en
sammanslutning av detaljhandelns utövare inom Jönköping med
omnejd med ändamål att främja denna handels utveckling och
tillvarata dess intressen. Föreningen skall också förvalta föreningens
förmögenhet på ett ändamålsenligt sätt med bästa möjliga
avkastning för medlemmarna.

§2

Medlemskap

Aktivt medlemskap i föreningen kan erhållas av person eller firma
som inom föreningens verksamhetsområde driver detaljhandel.
Aktiv medlem bör vara ansluten till vederbörande branschorganisation.
Aktiv medlem som nedlagt eller överlåtit sin affärsrörelse kan av
styrelsen medgivas rätt att kvarstå som passiv medlem i föreningen.
Passivt medlemskap kan vinnas av person eller företag, som oaktat
vederbörande ej driver detaljhandel, är intresserad av och vill stödja
föreningens strävanden.
Passivt medlemskap medför icke beslutanderätt i föreningens
angelägenheter.

§3

Medlemskapets förpliktelser

Medlemskap i föreningen medför förpliktelser att informera sig om
föreningens stadgar och följa i föreningen fattade beslut.

§4

Medlemskapets upphörande

Medlemskap upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning. Medlem som anmäler utträde, är skyldig att till föreningen inbetala de avgifter som förfallit till betalning före utträdesdagen.
Medlem som ej erlagt stadgade avgifter uteslutes ur föreningen efter
beslut av styrelsen men är skyldig erlägga förfallna avgifter.
Medlem, som icke fullgör sina förpliktelser mot föreningen eller som
genom sitt handlingssätt skadar eller motverkar föreningens
intressen, eller på annat sätt visat sig ovärdig medlemskap, kan av
styrelsen uteslutas från medlemskap.
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För beslut om medlems uteslutning från medlemskap fordras att det
biträdes av minst det antal ledamöter, som motsvarar två tredjedelar
av fulltalig styrelse.
Medlem, som uteslutes, mister omedelbart alla utgående förmåner.
Ingen är vid avgång ur föreningen berättigad till någon som helst del
av föreningens tillgångar.

§5

Hedersordförande, hedersledamot

Till hedersordförande eller hedersledamot kan föreningen efter förslag av styrelsen på allmänt sammanträde kalla person, som på
särskilt förtjänstfullt sätt verkat för föreningen.
Hedersordförande och hedersledamot äger närvara vid föreningens
sammanträden. Såväl hedersordförande som hedersledamot är
befriad från varje avgift till föreningen.

§6

Avgifter

Varje medlem erlägger årligen en avgift till föreningen, vars storlek
årsmötet bestämmer. Avgiften uttages före årsskiftet och gäller för
det nästpåföljande kalenderåret. Årsavgiften erlägges av medlem
första gången vid inträdet.
Erhålls medlemskap under sista kvartalet gäller årsavgiften även för
påföljande år.

§7

Sammanträden

Föreningens årsmöte avhålles senast vid mars månads utgång.
Dessutom avhålles ett ordinarie sammanträde senast vid november
månads utgång.
Extra föreningssammanträde avhålles då styrelsen anser så vara nödvändigt, eller då revisorerna eller minst 1/10-del av föreningens
medlemmar så skriftligen påfordrar.
Sedan framställning i här stadgad ordning gjorts om avhållande av
extra föreningssammanträde skall sammanträdet äga rum inom
loppet av tre veckor och på en tid och plats som styrelsen
bestämmer.
Kallelse till såväl årsmöte som ordinarie och extra föreningssammanträde
skall ske skriftligen och vara utskickad minst åtta dagar före ordinarie och
minst fyra dagar före extra sammanträde.
Förhandlingarna skall ledas av föreningens ordförande eller vid förfall för
denna av 1:e vice ordförande i styrelsen.
Varje medlem har en röst, men ledamot av styrelsen må icke utöva
rösträtt i fråga rörande ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av
revisorer.
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Omröstning sker öppet, om ej minst 1/4-del av de närvarande röstberättigade begär annorlunda. Röstning medelst fullmakt är inte tillåten. Vid lika
röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid fråga om val, då avgörande
sker medelst lottdragning. För besluts giltighet krävs enkel majoritet utom
berättigande ärenden, för vilka kvalificerad majoritet stipuleras.
Ärenden och frågor, som av medlem önskas behandlade på föreningens
ordinarie sammanträde skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan
sammanträdet skall äga rum. Dock äger mötet bestämma om senare väckta
frågor skall upptagas till behandling eller ej.
Vid extra föreningssammanträde skall beslut ej fattas i andra frågor än de i
kallelsen angivna. På föreningssammanträde skall genom styrelsens försorg
föras protokoll, vilka justeras av ordföranden tillsammans med två av
föreningssammanträdet utsedda personer.

§8

Ärenden på föreningssammanträde

Utom övriga frågor, vilka i behörig ordning hänskjutits till föreningssammanträdena, skall följande ärenden förekomma till behandling.
VID ÅRSMÖTET
1.
Mötets öppnande
2.
Prövning av frågan om mötet behörigen utlysts
3.
Val av två personer att tillsammans med ordföranden justera
mötets protokoll
4.
Antagande av arbetsordning
5.
Styrelsens förvaltningsberättelse och kassörens rapport
6.
Revisorernas berättelse
7.
Fastställande av balansräkningen
8.
Frågor om ansvarsfrihet
9.
Fastställande av förslag till disposition av vinstmedel
10.
Val av ordförande
11.
Val av styrelse
12.
Val av revisorer och suppleanter
13.
Val av valnämnd
14.
Bestämmande av årsavgift
15.
Bestämmande av arvode
16.
Rapporter, motioner och bordlagda ärenden samt från
styrelsen hänskjutna frågor
17.
Övriga frågor
18.
Mötets avslutande
VID HÖSTSAMMANTRÄDET
1.
Mötets öppnande
2.
Prövning av frågan om mötet behörigen utlysts

3

3.

7.
8.

Val av två personer att tillsammans med ordföranden justera
mötets protokoll
Antagande av arbetsordning
Godkännande av budgetförslag till nästpåföljande år
Rapporter, motioner och bordlagda ärenden samt från
styrelsen hänskjutna frågor
Övriga ärenden
Mötets avslutande

§9

Styrelsen

4.
5.
6.

Föreningens angelägenheter skall skötas av en styrelse bestående av
en ordförande som jämväl är föreningens ordförande samt minst 6
och högst 10 ledamöter. Styrelsen skall ha så stor branschspridning
som möjlig.
Föreningens ordförande väljes per kalenderår för ett år i sänder.
Styrelsens ledamöter utses per kalenderår för en tid av två år, varvid
sex ledamöter väljs varje år.
Styrelseledamot, som utan anmälan eller laga förfall uteblivit från två
på varandra följande sammanträden, skall anses ha frånträtt sitt
uppdrag som ledamot av styrelsen.
Styrelsen utser inom sig 1:e vice ordförande samt övriga
funktionärer. Sekreterare kan väljas utom styrelsen.
Styrelsen är beslutsför, om minst hälften av hela antalet
styrelseledamöter jämte ordföranden är närvarande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta denne
anser erforderligt eller då minst tre ledamöter av styrelsen så påkallar.
Styrelsens beslut skall protokollföras och protokollen justeras av
ordföranden samt ytterligare två utsedda justeringsmän.
Avgår ordföranden under löpande kalenderår skall 1:e vice ordföranden
tjänstgöra till nästkommande höstsammanträde.

§ 10 Styrelsens åligganden
Styrelsen åligger:
att tillvarata föreningens och medlemmarnas intressen,
att verkställa föreningens fattade beslut snarast,
att förbereda ärenden till föreningssammanträde,
att till höstsammanträdet upprätta budgetförslag för nästpåföljande år,
att vid årsmötet avgiva berättelse över sin verksamhet
att inom sig utse arbetsutskott samt
att på ett ändamålsenligt sätt förvalta föreningens förmögenhet
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§ 11 Arbetsutskott
Föreningens valda styrelse utser inom sig ett arbetsutskott (AU)
bestående av det antal ledamöter, som styrelsen bestämmer.
Föreningens ordförande, 1:e vice ordförande, kassör och sekreterare är
självskrivna i AU.
AU sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta denna anser
erforderligt eller då minst två ledamöter av AU så påkallar. AU förbereder
de ärenden som skall förekomma på styrelsens och föreningens sammanträden. AU:s beslut skall protokollföras och protokollen justeras av
ordförande och två justeringsmän.

§ 12 Utskott
Föreningen kan om så anses erforderligt tillsätta utskott med arbetsuppgift, som bestämmes av föreningssammanträdet. Vid sammanträde
med utskott äger föreningens ordförande och v ordförande samt
sekreterare närvara. Utskott utser inom sig ordförande.

§ 13 Valnämnd
Vid årsmötet utses en valnämnd om tre ordinarie ledamöter varav en
sammankallande, med uppgift att upprätta förslag till ordförande,
styrelseledamöter, revisorer och i övrigt till ev. val enligt styrelsens eller
AU:s beslut. Funktionärer, som ej önskar ifrågakomma för återval, skall i
god tid meddela valnämndens ordförande härom.

§ 14 Ordförandes åligganden
att leda föreningens, styrelsens och arbetsutskottets sammanträden,
att tillse att fattade beslut och föreskrifter verkställes och efterlevs,
att å föreningens vägnar underteckna utgående handlingar av officiell
karaktär samt att tillse att kallelser till föreningens, styrelsens och
arbetsutskottets sammanträden utsändes inom föreskriven tid.

§ 15 Sekreteraren åligger
att föra fullständig matrikel över föreningens medlemmar,
att på ordförandens anmodan utfärda kallelse till sammanträde och att
till sådant upprätta förslag till dagordning,
att vid föreningens, styrelsens och arbetsutskottets sammanträden föra
protokoll samt avfatta utgående skrivelser och tillställa ordföranden
dessa för underskrift,
att ombesörja att protokollsutdrag i erforderlig utsträckning tillställes
vederbörande i samband med fattade beslut, samt
att ombesörja distribution av meddelanden till föreningens medlemmar.
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§ 16 Kassörens åligganden
Kassören, som inför föreningen är ansvarig för föreningens medel, åligger
att i enlighet med styrelsens eller arbetsutskottets instruktioner sköta
föreningens räkenskaper och handha föreningens kassa.

§ 17 Fastighetsförvaltarens åliggande
Fastighetsförvaltare åligger att i enlighet med styrelsens eller arbetsutskottets instruktioner handha sitt uppdrag.

§ 18 Övriga funktionärers åligganden
Övriga funktionärer skall fullgöra sina uppdrag i enlighet med av styrelsen
beslutade föreskrifter.

§ 19 Firmateckning
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de personer
som styrelsen inom eller utom sig utser.

§ 20a Förvaltning av medel
Vid förvaltningen av föreningens medel skall följande bestämmelser gälla:
För fondmedel avsedda för understödsverksamhet gäller bestämmelserna
i respektive fonders stadgar.

a.
b.

Föreningens medel i övrigt skall placeras enligt nedanstående:
i bankinrättningar
i börsnoterade aktier, obligationer eller goda obligationsfonder
eller i börsnoterade seriösa aktiefonder med beräknad tillväxt.
Föreningen skall eftersträva balanserad riskspridning, varvid högst
¼-del av föreningens totala förmögenhet får investeras i börsnoterade aktier. Resterande del av föreningens kapital skall investeras
med skälig riskspridning mellan börsnoterade obligationer,
obligations-, ränte- och liknande fonder med låg risk.
Investeringsbeslut fattas av styrelsen eller AU. Styrelsen skall utse
tre förvaltningsmän, varav minst två från styrelsen. Dessa väljes
per kalenderår för ett år i sänder. Investeringsbeslut som fattats av
förvaltningsmännen, skall redovisas till styrelsen vid närmaste
kommande styrelsemöte, efter det att investeringsbeslutet tagits.
Styrelsen kan när som helst entlediga förvaltningsman med
omedelbar verkan så snart skäl härtill föreligger.

Föreningens värdepapper och dokument skall förvaras i bankfack eller
bankdepå och kontanta medel insättas i bank och i möjligaste mån göras
räntebärande. Investeringarna i värdepapper skall av styrelsen och
kassaförvaltaren specificeras i den årliga balansräkningen.
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§ 20b Avkastning av medel
Den avkastning som uppkommer på grund av förmögenhetsförvaltningen
skall till minst 25 % reinvesteras för värdetillväxt på sätt som anges ovan i
§ 20 a. Resterande del av avkastningen kan, efter styrelsens beslut och
efter det att erforderliga kostnader är betalda, användas för att främja
handeln inom det område där medlemmarna är verksamma.

§ 21 Räkenskap och revision
Granskning av föreningens räkenskaper och tillgångar samt av styrelsens
förvaltning skall verkställas av två revisorer, varav en skall vara
auktoriserad revisor, vilka jämte suppleanter för dem väljes på årsmötet.
Revisorernas uppdrag gäller för det räkenskapsår under vilket de blivit
valda.
Föreningens räkenskaper skall avslutas per kalenderår och jämte
styrelsens ekonomiska redogörelse vara revisorerna tillhanda senast två
veckor före den dag till vilket årsmötet utlysts. Över sin granskning skall
revisorerna avgiva berättelse, vari ansvarsfrihet för styrelsen bestämt tilleller avstyrkes. Revisorernas berättelse skall föredras på årsmötet.

§ 22 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar skall vara styrelsen skriftligen
tillhanda minst en månad före ordinarie sammanträde. Förslaget skall
föredragas och för att vinna stadfästelse antagas vid två på varandra
följande ordinarie sammanträden, varav ett skall vara årsmöte. Frågan
avgöres med 2/3-dels majoritet av de avgivna rösterna.

§ 23 Upplösning
Förslag om föreningens upplösande skall vara styrelsen skriftligen
tillhanda minst tre månader före ordinarie sammanträde.
För giltighet av beslut om föreningens upplösning krävdes att detta på två
på varandra följande ordinarie föreningssammanträden biträdes av minst
4/5-delar av på vardera mötet vid votering därom avgivna röster.
Beslutas om föreningens upplösning skall dess innestående medel
överföras till Jönköpings Köpmannaförenings Understödsfond, att
förvaltas i enlighet med fondens särskilda stadgar eller enligt
föreningssammanträdets beslut disponeras för välgörande eller annat
ideellt ändamål.
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§ 24 Tolkning av stadgarna
Eventuella tvister mellan föreningen och styrelsen, föreningsmedlem eller
styrelseledamot skall inte dragas inför domstol utan skall avgöras av
skiljemän enligt gällande lag om skiljemän.
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