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Stadgar

Föreningen Västsvenska Handelskammaren
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Historik
Västsvenska Handelskammaren har anor som går tillbaka till 1661, då Göteborgs
Köp- och Handelsgille bildades. År 1734 ändrades namnet till Handelssocieteten i
Göteborg och 1846, i samband med införandet av näringsfrihet, omorganiserades
societeten till Handelsföreningen i Göteborg. Från 1906 utgjorde Handelsföreningens fullmäktige Handelskammaren i Göteborg. Handelskammaren i Göteborg erhöll
auktorisation 1917.

År 1973 uppgick också Västergötlands och Norra Hallands Handelskammare i Handelskammaren i Göteborg, och namnet ändrades till Västsvenska Handelskammaren.
Samtidigt övertogs de bohuslänska och dalsländska distrikten från Handelskammaren
i Värmland. 1992 gick Handelskammaren i Värmland upp i Västsvenska Handelskammaren, men från 1 januari 1998 utgör Handelskammaren i Värmland återigen en egen
handelskammare.

Nya stadgar antogs 1998 med namnändringen Föreningen Västsvenska Industri- och
Handelskammaren. År 2011 beslutades emellertid att återgå till namnet Föreningen
Västsvenska Handelskammaren.

Stadgar för Föreningen Västsvenska Handelskammaren
Allmänna bestämmelser
§1
Föreningen Västsvenska Handelskammaren (”Föreningen”) har till ändamål att med
särskild hänsyn till sitt verksamhetsområde främja näringslivet och företräda dess
intressen i förhållande till det allmänna.
§2
Föreningens verksamhetsområde är Västra Götalands län samt Kungsbacka och Varbergs kommuner av Hallands län.
§3
Föreningens organ är årsmötet, styrelsen, valberedningen och den verkställande
direktören. Föreningens styrelse utgör Västsvenska Handelskammaren (”Handelskammaren”).
Föreningen äger rätt att direkt eller indirekt via dotterbolag bedriva näringsverksamhet.

Medlemskap
§4
Medlemskap kan efter ansökan erhållas av näringsidkare som driver näringsverksamhet av kommersiell natur inom Föreningens verksamhetsområde och som i sin näringsutövning inte visat sig uppenbart olämplig. Med näringsidkare skall förstås såväl
fysisk som juridisk person.
Fysiska och juridiska personer som inte uppfyller kraven enligt föregående stycke,
kan upptas såsom associerade medlemmar, förutsatt att de inte visat sig uppenbart
olämpliga.
Medlemskap gäller för en period om tolv månader. Uppsägning av medlemskap skall
göras skriftligen och senast trettio dagar före periodens utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs medlemskapet automatiskt för en period om tolv månader.
Styrelsen beslutar om antagande av och uteslutande av medlem på förslag av den verkställande direktören.

§5
Medlem är skyldig att betala dels en medlemsavgift till Föreningen, dels en serviceavgift till Föreningens servicebolag (”Servicebolaget”). Normerna för beräkning av
medlemsavgiften samt medlemsavgiftens storlek fastställs av Föreningens årsmöte på
förslag av styrelsen.
Normerna för beräkning av serviceavgiften och serviceavgiftens storlek fastställs av
Servicebolagets styrelse.

Årsmöte
§6
Medlemmars rätt att besluta i Föreningens angelägenheter utövas vid årsmöte.
Föreningens medlemmar och associerade medlemmar skall kallas till ordinarie årsmöte, vilket skall hållas före utgången av maj månad varje år samt i övrigt när det är
påkallat (extra årsmöte). Styrelsen skall kalla till extra årsmöte om minst 20 medlemmar skriftligen begär det med angivande av den fråga som de önskar få behandlad på
mötet.
§7
Styrelsen bestämmer tid och plats för årsmötet och utfärdar kallelse. Kallelse till möte
skall ske skriftligen och vara utsänd senast fyra veckor före mötet. Underlag inför
mötet får dock sändas ut senast två veckor före mötet. Såväl kallelse som underlag får
sändas via e-post till Föreningens medlemmar.
§8
Varje medlem i Föreningen har en röst, undantaget associerade medlemmar vilka inte
har rätt att rösta. Rätten att delta i årsmöte tillkommer den medlem eller associerade
medlem som anmält detta till Föreningen senast den dag som anges i kallelsen. För att
kunna utöva rösträtt krävs dels att anmälan innehåller uppgift om vem som kommer
att närvara som representant för medlemmen, vilket skall vara en person som tecknar
dess firma eller har skriftlig dagtecknad fullmakt att företräda medlemmen, dels att
medlem har erlagt medlemsavgiften.
§9
Årsmötet är beslutfört när minst 20 medlemmar är företrädda.

§10
I ärenden som inte avser val utgörs årsmötets beslut av den mening som har fått mer
än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden
biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs
valet genom lottdragning, om årsmötet inte före valet beslutar att en ny omröstning
skall genomföras i händelse av lika röstetal. Ett beslut om ändring av stadgarna fattas
av årsmötet och är giltigt om det har biträtts av minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna.
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar vid personval om det
begärs av röstberättigad medlem. En medlem får inte rösta i fråga i vilken medlemmen
har ett väsentligt intresse som kan strida mot Föreningens.
§11
Frågor av större vikt får inte avgöras vid årsmöte om inte frågan har angetts i
kallelsen.
§12
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande. Vid årsmötet skall beslut fattas om
1.

Fastställande av röstlängd

2.

Fråga om mötets behöriga utlysande

3.

Fastställande av dagordning

4.

Val av ordförande för mötet

5.

Val av två justeringsmän som jämte ordförande skall justera protokollet

6.

Föreningens verksamhetsberättelse

7.

Revisionsberättelse

8.

Fastställande av resultat- och balansräkning

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för den tid som
revisionen avser

10. Val av ordförande i Föreningens styrelse

11. Val av vice ordförande i Föreningens styrelse
12. Val av övriga ledamöter i Föreningens styrelse
13. Val av revisorer och suppleanter för dessa
14. Val av valberedning
15. Fastställande av medlemsavgift
16. Fråga om firmateckning
17.

Övriga av styrelsen beredda ärenden som föreläggs årsmötet

För behandling av enskild medlems förslag vid årsmöte eller extra årsmöte, krävs att
förslaget skriftligen anmäls till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

Styrelsen
§13
Föreningen skall ha en styrelse med lägst 16 och högst 20 ledamöter. Styrelsen svarar
för Föreningens organisation och förvaltningen av Föreningens angelägenheter.
Ledamöter i styrelsen har lika rösträtt. Styrelseledamöter väljs av Föreningen vid dess
årsmöte. Ledamot väljs för en tid av två år, men kan omväljas för ytterligare mandattid.
Vid ett och samma ordinarie eller extra årsmöte får nyval ske av högst fyra ledamöter,
såvida inte nyval av ett högre antal ledamöter krävs för att uppnå kravet om lägst 16
ledamöter.
I styrelsen skall en av ledamöterna vara ordförande och en till fyra av ledamöterna
skall vara vice ordförande. Om inte annat beslutas av årsmötet, väljer årsmötet styrelsens ordförande och vice ordförande. Ordföranden skall leda styrelsens arbete och
bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på den. Vid förhinder skall
ordförandens uppgifter fullgöras av en vice ordförande enligt senioritetsordning.
Den som har försatts i konkurs, har näringsförbud eller annars har visat sig uppenbart
olämplig, kan inte vara styrelseledamot.
Avgår styrelseledamot i förtid från uppdrag till vilket han är vald skall valberedningen
utse ny ledamot för den återstående mandattiden.

§14
En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om
1.

ärende som rör förhållande mellan styrelseledamoten och Föreningen, Handelskammaren eller Servicebolaget;

2.

ett ärende som rör förhållande mellan Föreningen, Handelskammaren eller
Servicebolaget och en tredje man, om styrelseledamoten i frågan har ett väsentligt
intresse som kan strida mot Föreningens, Handelskammarens eller Servicebolagets respektive intresse, eller

3.

ett ärende som rör förhållande mellan Föreningen, Handelskammaren eller Servicebolaget och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans
med någon annan får företräda.
§15

Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år på kallelse av ordföranden. Styrelsen skall alltid sammankallas om en styrelseledamot eller den verkställande direktören
begär det.
Över styrelsens sammanträden skall föras protokoll.
§16
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Vid bedömningen av om styrelsen är beslutför skall styrelseledamöter som är jäviga
enligt §14 anses som inte närvarande. Beslut får inte fattas i ett ärende, om inte såvitt
möjligt samtliga styrelseledamöter dels har fått tillfälle att delta i ärendets behandling,
dels har fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.
§17
Styrelsen skall verka för det i §1 angivna ändamålet. Det åligger härvid styrelsen särskilt
att på uppdrag av statsmakterna eller enskilda utfärda intyg och andra dokument för
handelsändamål, och
att i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt lag eller särskild föreskrift åläggs Handelskammaren.

Verkställande direktör
§18
Styrelsen skall utse en verkställande direktör. Den verkställande direktören skall sköta
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Den verkställande direktören får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med
hänsyn till omfattningen och arten av Föreningens verksamhet är av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet
för Föreningens verksamhet. I sådant fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.
Styrelsen får delegera till den verkställande direktören eller annan att företräda styrelsen och i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på styrelsen. Sådan delegering
får inte avse beslut om årsredovisning, fastställande av normer och storlek avseende
medlemsavgift eller uteslutande av medlem.
Vad som ovan i §13 och §14 stadgas om obehörighet och jäv beträffande styrelseledamot skall även gälla för den verkställande direktören.

Valberedning
§19
Årsmötet utser valberedning inför nästkommande ordinarie samt extra årsmöte. Val
till styrelsen skall beredas i valberedningen.
Valberedningen skall eftersträva att styrelsen representerar en i verksamhetsområdet
geografisk spridning och att den företräder i området förekommande branscher.
Valberedningen skall bestå av minst tre och högst sex ledamöter med god kännedom
om näringslivet inom Föreningens verksamhetsområde.
§20
Årsbokslut jämte årsberättelse över Föreningens verksamhet under föregående kalenderår skall vara upprättat av Föreningen vid utgången av mars månad.

Revision
§21
I Föreningen skall finnas två revisorer varav minst en auktoriserad revisor och två
suppleanter för dessa varav minst en auktoriserad revisor. Revisorer och revisorssuppleanter väljs av årsmötet. Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller till slutet
av det årsmöte som hålls under det fjärde verksamhetsåret efter revisorsvalet.
§22
Revisorerna skall granska Föreningens räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning.
Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till Föreningens
årsmöte. Berättelsen skall överlämnas till styrelsen före utgången av mars månad.
§23
Ändring i eller tillägg till dessa stadgar beslutas på årsmöte i enlighet med vad som
anges i §10 ovan. Beslutade ändringar eller tillägg skall för att bli gällande fastställas
av regeringen eller av myndighet som regeringen bestämmer. Sålunda beslutade och
godkända ändringar eller tillägg skall underställas Kommerskollegium, eller annan av
regeringen utsedd myndighet, för prövning och fastställelse.

Övergångsbestämmelser
§24
De uppgifter som ankommer på det tidigare föreningsorganets fullmäktige skall fortsättningsvis fullgöras av styrelsen.

Stadgar antagna den 19 maj 2016

Vi är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag
kan inspireras och skapa affärer. Tillsammans med våra medlemsföretag arbetar vi för ett
västsvenskt näringsliv i världsklass. Vi gör Västsverige starkare.

www.handelskammaren.net

