
STADGAR FÖR SWEDISH LAPLAND VISITORS BOARD EKONOMISK 
FÖRENING 
 
 
 
1 § Firma 
 
Föreningens firma är Swedish Lapland Visitors Board ekonomisk förening. 
 
 
2 § Verksamhetens ändamål och art  
 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom 
att tillhandahålla medlemmarna tjänster och service inom områdena samhälls- och 
turismplanering, näringslivsutveckling inom främst turismnäringen, marknadsföring 
och andra tjänster som efterfrågas inom turismnäringen och att begagna medlem-
marnas arbetsinsatser och kompetens i ovanstående frågor samt bedriva annan 
därmed förenlig verksamhet. 
 
 
3 § Styrelsens säte 
 
Styrelsen har sitt säte i Luleå kommun. 
 
 
4 § Inträde 
 
Föreningen är öppen för: 
 
– Juridisk person bestående av lokal medlemsorganisation eller lokalt nätverk som 
företräder besöksnäringen på sin lokala destination och som har verksamhet i 
Swedish Lapland (”Grupp 1”). 
 
– Juridisk person som bedriver länsövergripande verksamhet i Swedish Lapland med 
kommersiell inriktning med betydelse för näringens utveckling t.ex. SAS, Norwegian,  
Länstrafiken, SJ, Sveaskog m.fl. (”Grupp 2”). 
 
– Juridisk eller fysisk person som bedriver kommersiell verksamhet i Swedish 
Lapland (”Grupp 3”). 
 
Ansökan om medlemskap görs skriftligen och prövas av föreningens styrelse. 
 
 
5 § Insatser   
 
Medlem skall delta i föreningen med medlemsinsats enligt följande: 
 
– Medlem tillhörande Grupp 1 skall delta med så många insatser som de under 
verksamhetsåret till medlemmen anslutna medlemmarnas/delägarnas eller motsva-



rande deltagares sammanlagda omsättning under det senaste verksamhetsåret ger 
anledning till enligt nedanstående tabell.  
 
 
Omsättning (kr) Insats (st) 
<  25.000.000   1 
< 50.000 000   3 
< 100.000.000   5 
< 150.000.000   7 
< 200.000.000   9 
< 250.000.000 11 

 
Medlem tillhörande Grupp 1 skall på begäran av föreningens styrelse tillhandahålla 
utdrag av årsredovisning eller övriga handlingar som kan erfordras för beräkning av 
antalet insatser medlemmen skall delta med enligt ovan. Styrelsen kan, efter med-
lems ansökan, besluta att en eller flera av de till medlemmen anslutna medlem-
marna/delägarna inte ska ingå i beräkningsunderlaget och därmed inte heller åtnjuta 
föreningens medlemsförmåner. 
 
– Medlem tillhörande Grupp 2 skall delta med 3 insatser. 
 
– Medlem tillhörande Grupp 3 skall delta med så många insatser som den samman-
lagda omsättningen under det senaste verksamhetsåret ger anledning till enligt 
nedanstående tabell. 
 
Omsättning (kr) Insats (st) 
< 10.000.000   1 
< 25.000.000   2 
25.000.000 >   3 
    
    
  

 
Antalet medlemsinsatser bestäms årligen vid ordinarie årsstämma, dock högst 3 
insatser. 
 
Varje insats skall vara 1 000 kr. 
 
Insats skall betalas kontant inom en månad från inträdet eller inom en månad från det 
att det nya antalet insatser bestämts. 
 
Medlem får inte delta med insats utöver vad som angivits ovan.  
 
 
6 § Avgifter 
 
Medlem skall till föreningen erlägga en årlig serviceavgift enligt följande: 
 
 



– Medlem tillhörande Grupp 1 skall för var och en av medlemmens deltagare erlägga 
ett belopp som motsvarar deltagarens omsättning senaste verksamhetsåret i nedan-
stående tabell. Summan av dessa belopp utgör den avgift medlem tillhörande Grupp 
1 skall erlägga.  
 
 
Omsättning (kr) Belopp (kr) 
< 25.000.000 12.500 
< 50.000.000 25.000 
< 100.000.000 50.000 
< 150.000.000 75.000 

< 200.000.000 100.000 
< 250.000.000 125.000 

 
– Medlem tillhörande Grupp 2 skall erlägga en serviceavgift om 25.000 kr. 
 
– Medlem tillhörande Grupp 3 skall erlägga en serviceavgift som baseras på 
medlemmens omsättning senaste verksamhetsåret enligt följande avgiftsstege;   
 
Omsättning (kr) Avgift (kr) 
< 10.000.000 10.000 
< 25.000.000 20.000 
25.000.000 > 30.000 
  
  
  

 
 
Föreningen skall också genom sin verksamhet kunna erbjuda dess medlemmar eller 
andra konsulttjänster inom föreningens verksamhetsområde mot särskilt 
överenskommen ersättning utöver ovanstående avgifter. 
 
Serviceavgiftens storlek beslutas av styrelsen och konfirmeras årligen vid ordinarie 
årsstämma. 
 
Serviceavgift skall erläggas inom en månad från verksamhetsårets inledning om 
föreningens styrelse inte beslutar annat. 
 
 
7 § Utträde 
 
Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen till styrelsen. 
 
 
8 § Uteslutande av medlem 
 
Medlem som ej iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen 
eller motarbetar dess ändamål eller intressen kan av styrelsen uteslutas ur förening-



en. 
Utesluten medlem har rätt att få styrelsens beslut prövat på föreningsstämma. En 
sådan begäran skall ske skriftligen till styrelsen. 
 
 
9 § Medlems avgång  
 
Medlem avgår, medlemskapet upphör, ur föreningen vid utgången av det 
räkenskapsår som slutar tidigast tre månader efter att medlem sagt upp sig till 
utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett att avgången inträffat.  
 
Avgången medlem är berättigad erhålla sin insats återbetald med tillämpning av 10 
kap Lagen om ekonomiska föreningar. 
 
10 § Styrelse 
 
Styrelsen består av lägst fem och högst sju personer inklusive ordföranden samt 
högst två suppleanter. I styrelsen får ingå personer utanför medlemskretsen.  
 
 
11 § Revisorer 
 
Revisorerna skall vara två med två suppleanter. En ordinarie revisor och en 
suppleant skall vara auktoriserade revisorer. 
 
 
12 § Verkställande direktör 
 
Styrelsen äger rätt att vid behov anställa en verkställande direktör för föreningen.  
 
 
13 § Valberedning 
 
Valberedning väljs på föreningsstämman och skall utgöras av tre personer som 
väljes för ett år. 
 
 
14 § Mandattider 
 
Styrelseledamöter, revisorer och suppleanter väljs av föreningsstämma för följande 
mandatperioder. Styrelsens ordförande väljs för ett år och övriga styrelseledamöter 
för två år. Styrelsesuppleanter väljs för två år. Revisorerna och revisorssuppleanterna 
väljs för tiden fram till nästkommande ordinarie stämma. 
 
 
15 § Styrelsens beslutförhet 
 
Styrelsen är beslutför då antalet ordinarie ledamöter och suppleanter överstiger 
hälften av hela antalet ordinarie ledamöter. Om inte annat följer av lag eller dessa 
stadgar fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslags-



röst utom vid personval då lotten får avgöra. Suppleant som ej deltar i ordinarie 
ledamots ställe får delta i förhandlingar men ej i besluten. 
 
 
16 § Firmatecknare 
 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i majoritet, av den eller de styrelsen 
utser. 
 
 
17 § Räkenskapsår 
 
Föreningens räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår.   
 
 
18 § Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden 
 
Kallelse till föreningsstämma skall liksom andra meddelanden bringas till 
medlemmarnas kännedom per brev, e-post eller annat elektroniskt sätt, i enlighet 
med kap 1 §16 i lagen om ekonomisk förening. Kallelse till föreningsstämma skall ske 
tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före ordinarie stämma samt senast en 
vecka före extra stämma. En ordinarie föreningsstämma skall hållas senast 31 maj. 
 
 
19 § Ärenden på ordinarie föreningsstämma 
 
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: 
 
1. Stämmans öppnande 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av ordförande för stämman 
4. Val av sekreterare för stämman 
5. Val av justerare tillika rösträknare  
6. Fastställande av dagordning 
7. Stämmans behöriga utlysning 
8. Styrelsens årsredovisning, verksamhetsberättelse  
9. Revisorernas berättelse 
10. Fastställelse av resultat- och balansräkning 
11. Disposition beträffande föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen 
12. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 
13. Ersättning till styrelse och revisorer 
14. Fastställande av insats och konfirmerande av serviceavgift 
15. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter samt suppleanter 
16. Val av revisorer samt revisorssuppleanter 
17. Val av valberedning 
18. Inkomna motioner till stämman 
19. Övriga frågor 
20. Stämmans avslutande 
 
 



20 § Motioner till stämman 
 
Medlem som önskar hänskjuta ett ärende att behandlas på stämma måste skriftligen 
ha anmält ärendet till styrelsen senast åtta veckor före stämman. 
 
 
21 § Medlems rösträtt 
 
Vid föreningsstämman skall varje medlem äga en röst för varje insats medlemmen 
har erlagt betalning för i enlighet med dessa stadgar. Medlem som begärt utträde ur 
föreningen eller uteslutits ur föreningen har inte rösträtt. Medlemmarnas rösträtt får 
utövas genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt.   
 
 
22 § Ändring av stadgar 
 
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av föreningsstämma. Beslutet är 
giltigt om det har biträtts av minst två tredjedelar av de representerade rösterna. 
I övrigt hänvisas till 6 kap 35-36§ i lagen om ekonomisk förening. 
 
23 § Vinstfördelningsgrunder 
 
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lagen om ekonomiska 
föreningar föreskriven avsättning till reservfond skett, enligt stämmans beslut föras i 
ny räkning eller fonderas.  
 
 
24 § Behållna tillgångar vid upplösning  
 
Vid föreningens upplösning skall behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i 
förhållande till inbetald medlemsinsats. 
 
 
25 § Övrigt  
 
Beträffande föreningens förhållanden i övrigt gäller vad som föreskrivs i lagen om 
ekonomiska föreningar. 
 
 
 
Att dessa stadgar antagits vid föreningens stämma den 3 / 6 -2020 intygas 
 
 
 
Erika Mattsson  Monica Risenius   
Ordförande   Justerare  
 
 
 
 
 



 


