Stadgar för den ideella föreningen- CSR East Sweden
Antagna den 18 augusti 2017.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1 Föreningens namn och säte
Föreningens namn är CSR East Sweden och har sitt säte i Linköping.
§ 2 Vision
För en långsiktigt hållbar, medveten och ansvarstagande tillväxt och samhällsutveckling i
Östergötland.
§ 3 Verksamhetsidé
Föreningen verkar för regionens utveckling och attraktionskraft genom att:





utgöra den naturliga plattformen för CSR-frågor genom inspiration, debatt, diskussioner och
erfarenhetsutbyte
samla och synliggöra regionala CSR-initiativ och goda exempel
skapa förutsättningar för och initiera tvärsektoriella samarbeten
stödja medlemmarna till att vara föregångare och föredömen för ett ekonomiskt, socialt och
miljömässigt ansvarstagande. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla de 17 globala
hållbarhetsmålen som FN har fastställt.

Våra värdeord ska genomsyra vår verksamhet.
CSR East Sweden använder samma definition av CSR (Corporate Social Responsibility) som EU1):
”ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i
sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna”.
§ 4 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsstämma, extra årsstämma och styrelsen.
§ 5 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter i
förening.

1

http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility/

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
§ 7 Stadgeändring och föreningens upplösning
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut med minst två tredjedels majoritet av två på varandra
följande föreningsmöten, varav ett årsmöte. Sådant beslut ska vara berett av styrelsen.
Beslut om föreningens upplösning ska stödjas av en majoritet av föreningens totala röstantal.
I samband med beslut om upplösning av föreningen ska stämma- med enkel röstövervikt utifrån de
medlemmar som är representerade på stämman- besluta hur man ska förfara med föreningens
tillgångar. Ett villkor är dock att tillgångarna ska användas för att främja en hållbar samhällsutveckling
i regionen.
§ 8 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsstämma.
FÖRENINGENS MEDLEMMAR
§ 9 Medlemskap
Medlem i föreningen antas av styrelsen. Varje medlem har en röst. Som medlem kan organisationer
anslutas. Med organisation avses:
-

AB, HB, enskilda näringsidkare som bedriver verksamhet
Ideella och ekonomiska föreningar
Kommuner, Landsting, Myndigheter
Universitet

§ 10 Medlemsinsats
Som medlem i föreningen åtar man sig att arbeta utifrån följande principer:
1. Känna till, förstå och ta ansvar för sin påverkan - på samhället, miljön och människan
2. Dela med sig av sina erfarenheter och kunskap för att inspirera andra
3. Ständigt göra framsteg inom CSR-området som bidrar till att nå föreningens vision och de 17 globala hållbarhetsmålen som FN har fastställt.

§ 11 Medlemsavgift
Medlem ska betala medlemsavgift som fastställs vid årsmötet. Avgift ska betalas vid inträdet i
föreningen och därefter vid samma tidpunkt årligen.
§ 12 Utträde ur föreningen och uteslutning av medlem
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till föreningen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Inbetalda avgifter återbetalas inte.
Styrelsen äger rätt att besluta om uteslutning av medlem som åsidosatt sina förpliktelser mot
föreningen; motarbetat föreningens verksamhet eller principer, försummat att betala beslutade
avgifter eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras
förrän medlem fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut
om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven
tid, minst 30 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska träda i kraft
omedelbart.
STYRELSEN
§ 13 Styrelsens sammansättning
Styrelsen väljs av årsstämma för en tid av två år. Vid första årsstämman väljs hälften av ledamöterna
på ett år. Styrelsen består av ordförande samt som minst sex men högst nio övriga ledamöter.
Styrelsen kan kompletteras med högst två adjungerande ledamöter, som har rätt att yttra sig men
som saknar rösträtt. Vid tillsättande av styrelsen ska jämställdhet och mångfald eftersträvas.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter har begärt
det. Styrelsen sammanträder minst sex gånger om året och för övrigt när ordförande anser det
nödvändigt. Föreningens årsstämma kan besluta om arvoden för styrelseledamöter.
Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av
samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de
närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras av styrelsen i annan form än att
styrelsen möts. Ärende som beslutas på detta sätt ska protokollföras och justeras senast vid därefter
följande styrelsemöte.
Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden. Avvikande mening
ska antecknas i protokollet.

§ 14 Styrelsens åligganden
Styrelsen ansvarar för att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med föreningens ändamål och
vision samt att administration, föreningens bokföring och medelsförvaltning sker på ett betryggande
sätt. Styrelsen ska - inom ramen för dessa stadgar- svara för föreningens verksamhet enligt
fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
-

inför årsstämman utarbeta en verksamhetsplan, kommunikationsplan, budget,
verksamhetsberättelse samt årsredovisning
planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och därmed även förvalta den tekniska
plattformen
verkställa av årsstämma fattade beslut

ÅRSSTÄMMA OCH EXTRA ÅRSSTÄMMA
§ 15 Ordinarie årsstämma
Styrelsen sammankallar till ordinarie årsstämma, vilket ska hållas före den 31 mars varje år. Kallelse
ska ske skriftligen eller per e-post och vara varje föreningsmedlem tillhanda senast fyra veckor före
ordinarie årsstämma. I kallelsen ska anges de ärenden som ska behandlas på stämman. Andra än
angivna ärenden ska ej avgöras. Möteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna att begära
ut senast två veckor innan stämman.
Såväl medlemmar som styrelsen får avge förslag att behandlas av ordinarie årsstämma. Förslag från
medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman. Styrelsen ska till stämman
avge skriftligt yttrande över förslaget.
Stämman är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande, med enkel
majoritet.
Vid ordinarie årsstämma ska följande behandlas och protokollföras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två protokolljusterare och rösträknare
Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt
Godkännande av röstlängd och dagordning
Fastställande av dagordning
a) Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Årsredovisning för det senaste räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Fastställande av medlemsavgifter

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
13. Val av:
a) Ordförande för en tid av ett år
b) Ledamöter i styrelsen (för de ledamöter där mandatperioden på två år har gått ut)
c) Revisor för en tid av ett år
d) Valberedning för en tid av två år
14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6. Beslut i fråga av större ekonomisk eller
annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte
tidigare har lämnats in till styrelsen.
15. Mötets avslutande
§ 16 Extra årsstämma
En extra årsstämma kan hållas om styrelsen finner detta nödvändigt eller om minst en fjärdedel av
föreningsmedlemmarna så begär. Kallelse till extra årsstämma ska ske skriftligen eller per e-post och
vara varje föreningsmedlem tillhanda senast två veckor innan stämman. I kallelsen ska anges de
ärenden som ska behandlas på stämman. Andra än angivna ärenden ska ej avgöras. Den extra
årsstämman ska protokollföras.
VALBEREDNING
§ 17 Valberedning
Valberedning utses av ordinarie årsstämma och ska bestå av två ledamöter som är aktiva i
föreningen. Ledamöterna väljs för en tid av två år men vid första årsstämman väljs hälften av
ledamöterna på ett år. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och revisorer. Av
de valda ledamöterna ska en utses till sammankallande.
REVISORER
§ 18 Revisorer
Vid ordinarie årsstämma utses minst en revisor som ska granska föreningens förvaltning och
föreningens räkenskaper. När revisionen är verkställd ska revisionsberättelsen lämnas till styrelsen
senast 14 dagar före årsstämman. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens
räkenskaper, årsstämmas- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Föreningens räkenskaper ska
vara revisorerna tillhanda senast 30 dagar före ordinarie årsstämma.

