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Stadgar för ”FinansKompetensCentrum Göteborg”, ideell förening 
  

§1 Föreningens firma 

  Föreningens firma är ”FinansKompetensCentrum Göteborg”.  

 

§2 Föreningens ändamål 

         Föreningen har till ändamål att stärka och förtydliga Göteborg som regionalt   

   finanscentrum genom att bl a 

 * bidraga till en samverkan mellan näringsliv och akademi för att utveckla   

   den finansiella kompetensen, främst inom Göteborgsregionen och Västsverige. 

 * stödja utvecklandet av finansiell infrastruktur i Västsverige och befrämja 

   marknadsföringen av Göteborg som ett svenskt finanscentrum. 

  

§3 Styrelsens och kansliets säte 

           Styrelsen och kansliet har sitt säte i Göteborg.  

 

§4 Medlemskap 

  Föreningen är öppen för företag, förvaltningar, högskolor/universitet och andra, som  

  har intresse av att utveckla Göteborgs finansiella kompetens. 

 

§5 Utträde 

        Anmälan om utträde skall ske minst 3 mån före kalenderårets utgång. Vid   

  eventuellt utträde ur föreningen återbetalas ej redan inbetalade avgifter. 

 

§6 Uteslutning 

       Medlem kan, av föreningsstämman på förslag av styrelsen, uteslutas ur föreningen 

  om styrelsen finner att medlem i något väsentligt avseende inte iakttagit sina  

  förpliktelser mot föreningen eller vidtagit åtgärd, som skadar eller motarbetar  

  föreningen eller dess medlemmars intressen. 

 

§7 Organisation och verksamhet 

       Föreningen utövar sin verksamhet genom följande organ: 

      - Föreningsstämma 

      - Styrelse 

       Styrelsen skall följa de instruktioner som meddelas av stämman. 

        Föreningen kan driva verksamhet genom dotterbolag. 

 

§8 Delegering 

       Föreningsstämman får delegera till styrelsen eller annan att företräda föreningen  

  och i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer föreningsstämman. Sådan  

  delegering får inte avse beslut om fastställande av årsredovisning, stadgeändring,  

  uteslutande av medlem, fastställande av normer och storlek avseende avgifter eller 

  fråga om föreningens upplösning.
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§9 Föreningsstämman 

      Ordinarie föreningsstämma hålles inom 4 månader efter utgången av räkenskapsår. 

 

      Vid varje föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 

      1- Val av ordförande för stämman. 

      2-  Val av två justeringsmän. 

      3-  Fråga om stämman utlysts i behörig ordning. 

      4-  Fastställande av röstlängd. 

      5-  Godkännande av dagordning. 

  6- Framläggande av styrelsens redovisningshandlingar för det gångna   

   räkenskapsåret. 

      7-  Framläggande av revisionsberättelse. 

      8-  Fastställande av årsredovisningen för det gångna räkenskapsåret. 

      9-  Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

      10-  Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen. 

      11- Beslut om årets verksamhetsinriktning. 

      12-  Fastställande av avgifter. 

      13-  Fastställande av budget. 

      14-  Beslut om antal styrelseledamöter. 

      15-  Val av styrelseledamöter.  

    16- Val av revisorer jämte suppleanter. 

17- Utseende av valberedning. 

18-  Övriga frågor som ankommer på stämman att besluta. 

 

         Extra föreningsstämma inkallas om minst 20 % av medlemmarna begär detta eller 

  om styrelsen finner detta vara nödvändigt eller lämpligt. 

 

§10 Föreningens styrelse 

 Styrelsen ska bestå av högst tio och lägst sex ledamöter.Av dessa ledamöter skall 

Business Region Göteborg AB (eller det som träder i dess ställe) ha rätt att utse en 

ledamot, som skall vara styrelsens ordförande. Resterande ledamöter skall bestå av 

representanter för näringsliv, förvaltning och universitet/högskolor i 

  Göteborgsregionen. 

  

      Beslut fattas med enkel majoritet varvid ordföranden har utslagsröst. Är styrelsen  

  inte fulltalig skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela 

  antalet styrelseledamöter. 

 

      Styrelsen väljs av föreningsstämman för tiden t.o.m. nästa föreningsstämma. 

 

      Styrelsen handlägger och förvaltar föreningens angelägenheter och skall inom  

  ramarna för föreningens stadgar verka för att realisera föreningens verksamhetsmål.  

     

  Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma. Styrelsen äger bemyndiga  

  styrelseledamot eller annan att, ensamma eller flera i förening, företräda föreningen 

   och teckna dess firma.  

 

      Styrelsen sammanträder minst en gång per kvartal på kallelse av ordföranden och är 

  beslutsmässig om mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. 
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§11 Valberedning 

       Samtliga val på föreningsstämman skall förberedas av en valberedning bestående av 

  högst tre personer. Denna utses av föreningsstämman för tiden t.o.m. nästa ordinarie 

   föreningsstämma. 

 

§12 Revisorer 

 Föreningen skall ha en revisor jämte en suppleant, vilka väljs på ordinarie 

föreningsstämma för tiden t.o.m. nästa ordinarie föreningsstämma. 

           

  En av revisorerna skall vara auktoriserad revisor. 

 

§13 Räkenskapsår 

          Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december. 

 

§14 Kallelser 

          Kallelse till föreningsstämma skall ske genom brev eller e-post senast två veckor   

   före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma. 

 

§15 Rösträtt 

         Vid föreningsmöte har varje medlem en röst. Omröstning sker öppet. Vid lika  

  röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

 

§16 Ändring av stadgar 

         Beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. Förslag om ändring av 

  stadgar kan väckas av styrelsen eller då minst 20 % av medlemmarna så begär. För 

  beslut om stadgeändring fordras att förslaget biträdes med minst 2/3 av antalet  

  avgivna röster. 

 

§17 Upplösning 

        Beslut om föreningsupplösning fattas av föreningsstämman. Förslag om   

  föreningens upplösning kan väckas av styrelsen eller då minst 50 % av   

  medlemmarna så begär. För beslut om upplösning fordras att frågan behandlas på  

  två på varandra följande föreningsstämmor samt att förslaget vid varje tillfälle  

  biträdes med 2/3 av antalet avgivna röster. 

 

  Efter en upplösning skall föreningens tillgångar tillföras Handelshögskolan vid  

  Göteborgs Universitet för främjande av det i § 2 angivna ändamålet. 

  

Stadgarna har erhållit ovan angivna lydelse vid föreningsstämman 2012-03-14 med revision 

av § 10 vid föreningsstämman 2019-04-04 


