
FÖRETAGSEKONOMISKA FÖRENINGEN 

 

STADGAR 
 

 

Ursprungligen antagna vid föreningens konstituerande sammanträde den 24 november 1936 

med ändringar tom den 22 maj 2006. 

 

§ 1 Föreningens uppgift 

 

Föreningen har till uppgift att stimulera intresset för företagsekonomisk debatt och att ge 

medlemmarna information i aktuella frågor inom företagsekonomins område. 

 

§ 2 Medlemskap 

 

Såsom medlem må antagas person med självständiga, kvalificerade arbetsuppgifter inom 

enskilt näringsliv eller offentlig förvaltning. Särskilda krav på formella meriter såsom viss 

examen eller teoretisk utbildning uppställs icke. 

 

Medlemskap söks skriftligen enligt fastställt formulär, som inges till sekreteraren. Ansökan 

om medlemskap bör vara tillstyrkt av föreningsmedlem. 

 

Styrelsen prövar ansökningen på grundval av medlemsnämndens yttrande samt beslutar om 

ansökningen skall godtagas eller icke. Styrelsen beslut delges den sökande genom 

sekreterarens försorg. 

 

Till hedersledamot kan utses person, som genom sina insatser i särskild hög grad gagnat 

föreningen och dess verksamhet. Hedersledamot utses av föreningen vid allmänt 

sammanträde. 

 

Föreningsmedlem, som anses olämplig att tillhöra föreningen, kan av styrelsen uteslutas, 

därest minst fem av styrelsens ledamöter är eniga därom. 

 

§ 3 Val av funktionärer 

 

Föreningen väljer inom sig för ett år i sänder en styrelse bestående av ordförande och högst 

elva ledamöter. Styrelsen äger besluta att avgående ordförande må med rösträtt taga säte i 

styrelsen. 

 

Föreningen väljer, likaledes för ett år i sänder, två revisorer och två revisorssuppleanter. 

 

 

§ 4 Styrelsen 

 

Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet samt fattar i samband därmed 

erforderliga beslut. 

 

Styrelsen är beslutför då minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den 

mening ordförande biträder. 

 



Ordförande eller, vid förfall för honom, vice ordförande leder förhandlingarna vid föreningens 

allmänna sammanträden. Vid förhinder för båda väljes ordförande särskilt för 

sammankomsten. 

 

Styrelsen utser inom eller utom sig klubbmästare jämte biträdande klubbmästare, sekreterare 

jämte biträdande sekreterare, skattmästare samt en medlemsnämnd om tre personer. 

 

 

§ 5 Föreningens sektioner 

 

För utformning av verksamheten inom olika intresseområden fördelas arbetet enligt styrelsens 

beslut på sektioner. Styrelsen utser ordförande och övriga ledamöter i respektive 

sektionsstyrelser. 

 

§ 6 Samarbete med andra föreningar 

 

För gemensam programplanering äger styrelsen rätt att överenskomma om samarbete med 

andra föreningar med likartade uppgifter. För detta ändamål utser styrelsen särskild 

samarbetsdelegation. 

 

§ 7 Val och omröstning 

 

Val och omröstningar verkställs öppet, om ej sluten omröstning begärs. 

 

Med de undantag som omnämns i § 11 och § 12 fastställs besluten genom enkel majoritet. 

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. 

 

§ 8 Medlemsavgifter 

 

Medlem erlägger före mars månads utgång till föreningen den årsavgift som fastställs av 

årsmötet jämlikt § 10, andra stycket. 

  

Medlem, som för två på varandra följande kalenderår icke erlagt stadgade avgifter, anses 

därmed ha utträtt ur föreningen. 

 

Hedersledamot erlägger ingen avgift. 

 

§ 9 Räkenskaper 

 

Det åligger skattmästaren att föra föreningens räkenskaper, vilka avslutas per kalenderår. 

 

§ 10 Årsmöte 

 

Årsmöte skall äga rum före juni månads utgång, varvid styrelsens och revisorernas berättelser 

skall föredragas och beslut om ansvarsfrihet fattas. 

 

Vid årsmötet sker val av styrelse och revisorer i enlighet med § 3 samt fastställs årsavgift för 

nästkommande verksamhetsår. 



Vid årsmötet utses även en valnämnd, bestående av ordförande, vice ordförande och det antal 

ledamöter, som årsmötet fastställer, med uppgift att till nästkommande årsmöte förbereda val 

av styrelseledamöter och revisorer jämte suppleanter. 

 

§ 11 Stadgeändring 

 

För ändring av dessa stadgar erfordras beslut med 2/3 majoritet vid ordinarie årsmöte. 

 

§ 12 Föreningens upplösning 

 

För beslut om föreningens upplösning erfordras behandling av ärendet vid två allmänna 

sammanträden, varav det ena ordinarie årsmötet, och med 2/3 majoritet vid båda. 

 

Upplöses föreningen, har sista ordinarie årsmötet att besluta hur tillgångarna, efter skuldernas 

gäldande, skall disponeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


