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Stadgar 
för föreningen Samforma som har sitt säte i Luleå kommun, bildades 2012 i 

syfte att samla och organisera civilsamhället, den idéburna sektorn, i Norr- och 
Västerbotten. 

 

 

Samforma definierar civilsamhället, den idéburna sektorn, enligt följande: 

"Den idéburna sektorn omfattar organiserade verksamheter som bygger på demokratiska 
värderingar samt gynnar samhälls- eller medlemsintresset. Verksamheterna är organisatoriskt 
fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, kooperativ, 

samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar." 

 

 

 

 

 

Stadgar senast fastställda av årsmötet 2021-05-XX 
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§1 Namn 

Föreningens namn är Samforma med organisationsnummer 802470–0851. 
 

§2 Verksamhetsområde 

Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med vilket avses Västerbottens och 
Norrbottens län. 

§3 Ändamål 

Samforma är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för civilsamhället, 
den idéburna sektorn, i Norr- och Västerbotten med syfte att bidra till att sektorn är en 
naturlig och kraftfull aktör i samhällsutvecklingen. Föreningen ska arbeta strategiskt för att 
långsiktigt stärka och utveckla idéburen sektor i övre Norrland genom:  

 Påverkansarbete 
 Kunskapsspridning 
 Omvärldsbevakning  

Föreningens verksamhet ska genomföras i samarbete med dess medlemmar i syfte att 
utveckla både sina medlemmar, verksamheter inom civilsamhället, den idéburna sektorn 
samt samhället i stort. Vidare ska Samformas verksamhet stärka demokratin och värna de 
grundläggande demokratiska värderingarna och alla människors rättigheter och lika värde. 

§4 Medlem samt kriterier för medlemskap 

Till medlem kan antas juridiska personer inom civilsamhället, den idéburna sektorn, enligt § 3 vilka är 
verksamma inom verksamhetsområdet § 2.  

§5 Medlemsåliggande 

Medlem skall vid sin medverkan i föreningen arbeta för gemensamma frågor som rör hela 
civilsamhället, den idéburna sektorn, och lägga dess särintressen i andra hand. 

§6  Ansökan 

Ansökan om medlemskap görs till styrelsen som beslutar om antagande av nya medlemmar. 

§ 7 Medlemsavgift 

Medlemsavgift fastställes för ett år i taget av årsmötet. 

§ 8 Utträde 

Om medlem önskar lämna föreningen skall styrelsen meddelas skriftligt.  Medlem som efter 
påminnelse inte betalat medlemsavgift ska betraktas som att frivilligt lämnat föreningen och beviljas 
därmed automatiskt utträde. 

§ 9 Uteslutning 

Uteslutning kan ske av medlem som: 
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 motverkar föreningens syfte 
 uppsåtligt skadar föreningen 
 bryter mot stadgarna  

Beslut om uteslutning fattas med 3/4 majoritet vid medlemsmöte eller årsmöte. Styrelsen har 
mandat att stänga av medlem i väntan på beslut gällande uteslutning vid medlems- eller årsmöte.  

§ 10 Styrelse 

Föreningens styrelse ska bestå av minst femledamöter inklusive en ordförande. Ledamöterna väljs 
för två år. Ledamöterna utses så att halva styrelsen väljs vartannat år.  Föreningens ordförande väljs 
varje år av årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen sammanträder minst två 
gånger per år på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. 
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs ett 
majoritetsbeslut. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om särskilt protokoll inte upprättas 
skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet och där protokollföras. 
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en 
förmötet särskilt utsedd protokolljusterare. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening 
antecknad till protokollet. 

§ 11 Revisor  

Revisor och revisorsersättare skall utses av årsmötet och får väljas inom medlemskretsen. 

§ 12 Val 

Nominering av styrelseledamöter ska vara valberedningen tillhanda i god tid före årsmötet. En 
valberedning skall utses av årsmötet och bestå av lägst 4 personer varav 2 från vartdera länet, samt 2 
ersättare. Valberedningen utser själv sammankallande. Medlemsorganisationerna bör  

§ 13. Firmatecknare  

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller på det sätt som styrelsen beslutar. 

§ 14. Årsmöte  

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte ska hållas under perioden mars–maj. 
Kallelse sker 8 veckor före ordinarie årsmöte samt 1 vecka före extra årsmöte. Dagordning samt 
handlingar ska vara medlemmarna tillhanda 4 veckor före ordinarie årsmöte samt 1 vecka före extra 
årsmöte. Vid årsmötet ska följande punkter behandlas och protokollföras: 

 Mötet öppnas  
 Val av mötesordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare 
 Fastställande av röstlängd 
 Godkännande av dagordning 
 Fråga om årsmötet utlysts i rätt ordning 
 Styrelsens verksamhetsberättelseför det gångna åren 
 Revisorns ekonomiska berättelse för det gångna åren 
 Fastställande av resultat-och balansräkning 
 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Fastställande av antal styrelseledamöter 
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 Fastställande av eventuella arvoden 
 Val av ordförande i föreningen på ett års mandat 
 Val av övriga styrelseledamöter på två års mandat 
 Val av revisor och ersättare på ett års mandat 
 Val av valberedning och val av sammankallande på ett års mandat 
 Fastställande av årsavgift 
 Verksamhetsplan och budget 
 Ärende som av styrelse, medlemsmöte eller medlem föranmälts till årsmötet 
 Fastställande av nästa årsmöte 
 Mötet avslutas 

§ 15. Ärenden 

Ärenden som ska behandlas av årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före 
årsmötesdag. 

§ 16. Medlemsmöte 

Medlemsmöte skall hållas minst en gång per år samt när styrelsen anser att behov finns, eller när 
revisor eller minst 20% av medlemmarna så begär. Kallelse ska ske skriftligt och vara medlemmarna 
tillhanda fyra veckor före utsatt dag. På medlemsmöte får bara frågor behandlas som angivits i 
kallelsen. 

§17 Extra årsmöte 

Extra årsmöte ska utlysas om styrelsen finner det lämpligt eller om revisorn eller minst 1/3 av 
medlemmarna så önskar. 

§ 18. Ombud 

Varje organisation äger en röst vid föreningens möten. Ett ombud får max företräda en medlem 
genomskriftlig fullmakt vid medlems-eller årsmöte. 

§ 19. Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

§ 20. Årsredovisning 

Föreningens årsredovisning ska av styrelsen lämnas till revisor senast sex veckor innan årsmötet. 

§ 21. Stadgeändring 

Ändring av stadgarna görs med minst två tredjedels majoritet vid ordinarie årsmöte. Förslaget till 
ändring av stadgarna ska vara medlemmarna till handa senast sex veckor innan. 

§ 22. Skiljeklausul  

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska 
avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock ska följande gälla rörande kostnaderna 
förskiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader och delar lika på kostnaden för den 
skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas 
lika mellan parterna. 
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§ 23. Föreningens upplösning 

Föreningen kan upplösas genom majoritetsbeslut vid två på varandra följande medlemsmöten varav 
ett ska vara årsmöte, eller genom beslut på ett årsmöte om beslutet är enhälligt. Vid föreningens 
upplösning skall föreningens tillgångar och skulder fördelas enligt årsmötets beslut. 

 


