
 

 

Stadgar för föreningen WISTA Sweden 
§ 1 Namn 

Föreningens namn är WISTA Sweden, (Women’s International Shipping and Trading 

Association), med organisationsnummer 802414-8747. 

Föreningen har sitt säte i Göteborg. 

§ 2 Ändamål 

Föreningen är en oberoende ideell organisation som inom sitt fackområde skall ge 

medlemmarna information och möjlighet till erfarenhetsutbyte. 

Inom sitt intresseområde skall föreningen särskilt främja utveckling och tvärkontakter 

mellan olika verksamhetsområden med anknytning till shipping och trading. 

Föreningen skall verka för att kontakter skapas och utvecklas med motsvarande 

organisationer i utlandet. 

§ 3 Medlemskap 

Medlemskap kan förvärvas av personer med nära anknytning till shipping och/eller 

tradingverksamhet och som är beslutsfattare inom sitt verksamhetsområde. 

Medlemskap kan erhållas efter skriftlig ansökan till styrelsen som snarast har att 

meddela den sökande om ansökan har accepterats. 

De medlemmar som uppnår pension har rätt att bli passiva medlemmar under tre år. 

Dessa medlemmar betalar en reducerad årsavgift som fastställs på årsstämman och 

deltar i föreningens aktiviteter på egen bekostnad. 

De medlemmar som är föräldralediga, tjänstlediga, studerande eller arbetslösa ska 

kunna betala en reducerad årsavgift under maximalt ett kalenderårs tid. Avgiften 

fastställs på årsstämman. Berörd medlem deltar i föreningens aktiviteter på egen 

bekostnad under det år hon betalar reducerad medlemsavgift. Medlemmen lämnar 

ansökan om tillfälligt reducerad avgift till styrelsen i god tid men senast den 31 

december före det kalenderår som ansökan gäller. Styrelsen beslutar om ansökan ska 

accepteras eller avslås. 

Styrelsen har rätt att utse hedersmedlemmar. För att bli hedersmedlem krävs att man 

varit medlem i minst 10 år och att man dessutom bidragit till föreningens utveckling 

på ett extraordinärt sätt, t ex genom ett långt aktivt styrelsearbete, eller engagerat 

sig i projekt med mera inom ramen för styrelsens arbete. Hedersmedlem befrias från 

medlemsavgift. 
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På årsmöten och övriga medlemsmöten har passiva medlemmar och 

hedersmedlemmar närvaro- och yttranderätt, dock inte rösträtt. 

§ 4 Medlemsavgift 

Medlemsavgift för nästföljande arbetsår beslutas vid årsmötet. Faktura skickas ut 

under januari månad och ska vara betald enligt angivelse på fakturan. Nyinvald 

medlem fakturerats så snart medlemskap beviljats. Efter halvårsskiftet faktureras halv 

årsavgift för innevarande år. 

Om medlem, trots påminnelse, inte erlägger avgiften inom föreskriven tid, anses hon 

ha utträtt ur föreningen. 

Utträde ur föreningen kan ske genom skriftlig anmälan till styrelsen. 

Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som genom sitt agerande anses skada 

föreningens verksamhet och syfte. 

§ 5 Föreningsstämma 

Föreningsstämman är föreningens högsta organ och består av samtliga medlemmar. 

Föreningsstämman samlas till ordinarie möte en gång om året. Kallelse jämte 

årsräkenskaper, revisionsberättelse och övriga årsmöteshandlingar skall sändas ut 

senast fyra veckor i förväg. 

Motioner skall, för att kunna behandlas på stämman, vara styrelsen tillhanda senast 1 

januari. 

Extraordinärt möte skall hållas om styrelsen så beslutar. Sådant möte kan också av 

styrelsen sammankallas då minst en tredjedel av medlemmarna så begär det. Kallelse 

till extraordinärt möte skall vara medlemmarna tillhanda senast fjorton dagar innan 

mötet äger rum. Kallelsen skall ange det eller de ärenden som skall behandlas vid 

mötet. Andra ärenden ska inte förekomma vid mötet. 

Stämman väljer ordförande och sekreterare för mötet samt två personer för 

rösträkning och justering av mötesprotokollet. 

§ 6 Rösträtt och beslut vid föreningsstämma 

Rösträtt vid föreningsstämma tillkommer varje närvarande medlem som erlagt 

medlemsavgift för året. Därutöver gäller att varje medlem äger företräda högst fem 

fullmaktsröstande medlemmar. 

Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller 

den mening som föreningens ordförande biträder. Omröstning sker öppet. Sluten 

omröstning kan ske på begäran av medlem vid mötet. Vid sluten omröstning skiljer 

lotten vid lika röstetal. 
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Beslut om stadgeändring fattas med två tredjedels majoritet av de på stämman 

närvarande medlemmar. Väckes fråga om stadgeändring vid årsmötet kräves absolut 

majoritet för beslut. 

§ 7 Årsmöte 

Vid föreningens årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

Val av mötesordförande och sekreterare 

Val av rösträknare, tillika justeringsmän 

Fråga om stämman behörigen kallats 

Godkännande av dagordning 

Verksamhetsberättelse 

Årsredovisning 

Revisionsberättelse 

Fråga om godkännande av resultat- och balansräkning 

Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 

Framläggande av verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår 

Beslut om medlemsavgift 

Val av styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår 

Val av 2 suppleanter till styrelsen 

Val av regionansvariga 

Val av valberedning 

Val av 1 revisor och 1 revisorsuppleant 

Övriga val 

Motioner och propositioner 

Övriga ärenden 

§ 8 Föreningens styrelse 

Föreningsstämman väljer vid årsmötet för tiden fram till nästa årsmöte en styrelse 

bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och fyra övriga 

ledamöter. Styrelsemedlemmarna väljs på en tvåårsperiod, med växelvis avgång. 

I de fall någon ledamot avgår innan mandattidens slut görs fyllnadsval för tiden som 

kvarstår på detta mandat. Avgår ordföranden under mandat perioden ska vice 

ordföranden träda in som ordförande intill slutet av nästa årsmöte. Avgår ordföranden 

och/eller kassör under mandatperioden, ska ett bokslut upprättas och delges 

revisorerna. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande vid behov och minst två gånger per 

år. Styrelsen är beslutsför då minst fyra av dess ledamöter är närvarande. Beslut 

fattas med enkel majoritet och med utslagsröst för ordföranden. Styrelsens möten 

skall protokollföras. 
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Styrelsen kan tillsätta speciella arbetsgrupper av föreningsmedlemmar för att lösa 

särskilda uppgifter. 

Styrelsen företräder föreningen utåt, verkar för att fullfölja föreningens syften och 

skall därvid särskilt: 

Genomföra föreningsstämmans beslut och handha löpande ärenden 

Föra medlemsregister 

Utarbeta förslag till arbetsplan att fastställas vid årsmötet 

Utarbeta räkenskaper och förslag till budget 

Förbereda föreningsstämman 

Ordföranden företräder WISTA Sweden gentemot WISTA International. 

§ 9 Valberedning 

Förslag till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer bereds av en valberedning på 

tre personer, varav en är sammankallande. Valberedningen bör, om möjligt, bestå av 

två avgående styrelsemedlemmar samt en övrig medlem som väljes på tvåårsmandat 

växelvis. Valberedningens förslag ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före 

föreningsstämman. 

§ 10 Räkenskapsår, revision 

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret. Vid årsmötet väljer 

föreningsstämman en revisor på tvåårsmandat och en revisorssuppleant på 

ettårsmandat. 

§ 11 Föreningens upplösande 

Beslut om föreningens upplösande fattas vid två på varandra följande årsmöten varvid 

det vid varje tillfälle krävs två tredjedels majoritet av de på stämman närvarande 

medlemmar. 

 

Helsingborg, 15 maj 2014 
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