
 

 

 

  

 
      
 



 
 

  

Sida 1 av 14 

 

Innehåll 
 

1. Företagarna ......................................................................................................... 3 

1.1 Organisation och beslutsnivåer ................................................................................................. 3 

1.2 Ändamål ...................................................................................................................................... 3 

1.3 Medlemskap ............................................................................................................................... 3 

1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening............................................................................ 3 

1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund .......................................................................4 

1.6 Normalstadgar för ansluten lokalförening ...............................................................................4 

1.7 Valbar till förtroendeuppdrag ....................................................................................................4 

1.8 Avgifter .......................................................................................................................................4 

1.9 Räkenskaper och revision ..........................................................................................................4 

1.10 Stadgeändringar ....................................................................................................................... 5 

1.11 Upplösning av organisationen Företagarna ............................................................................ 5 

1.12 Tvister ........................................................................................................................................ 5 

2. Högsta beslutande organ ..................................................................................... 6 

2.1 Kongress och årsmöte ................................................................................................................6 

2.2 Kallelse och handlingar till kongress och årsmöte ..................................................................6 

2.3 Extra kongress och kallelse till extra kongress ........................................................................6 

2.4 Motioner och riksstyrelsens ärenden till kongressen ..............................................................6 

2.5 Ombud vid kongress ..................................................................................................................6 

2.6 Ombud vid årsmöte ................................................................................................................... 7 

2.7 Närvaro- och yttranderätt vid kongress och årsmöte .............................................................. 7 

2.8 Omröstning ............................................................................................................................... 8 

2.9 Ärenden vid ordinarie kongress och årsmöte ......................................................................... 8 

2.10 Protokoll ...................................................................................................................................9 

3. Riksstyrelse ......................................................................................................... 9 

3.1 Sammansättning ........................................................................................................................9 

3.2 Uppdrag .................................................................................................................................... 10 

3.3 Riksstyrelsens valberedning .................................................................................................... 10 

3.4 Valberedningens uppdrag ....................................................................................................... 10 

Normalstadgar för lokalföreningar ........................................................................ 11 

1. Inledning ..................................................................................................................................... 11 

2. Ändamål ................................................................................................................................. 11 

3. Anslutning och uteslutning av medlemmar ........................................................................ 11 



 
 

  

Sida 2 av 14 

 

4. Årsmöte och extra medlemsmöte ......................................................................................... 11 

5. Motioner ................................................................................................................................ 12 

6. Ärenden vid årsmöte ............................................................................................................. 12 

7. Styrelse ................................................................................................................................... 13 

8. Valberedning ......................................................................................................................... 13 

9. Valbar till förtroendeuppdrag .............................................................................................. 13 

10.     Verksamhetsplan och protokoll .......................................................................................... 13 

11. Räkenskaper och revision ..................................................................................................... 13 

12.    Stadgeändringar .................................................................................................................... 14 

13.     Utträde eller upplösning ...................................................................................................... 14 

14.    Tvister .................................................................................................................................... 14 

 

  



 
 

  

Sida 3 av 14 

 

1. Företagarna 

1.1 Organisation och beslutsnivåer 

 

Företagarna är uppbyggd av medlemmar och lokalföreningar samt av branschförbund. 

Företagarna är organiserade genom den ideella nationella föreningen Företagarna (nedan kallad 

Företagarna) och de ideella lokala föreningarna (nedan kallad lokalföreningarna.)  

Beslutande organ i Företagarna är kongress, årsmöte och riksstyrelse. Beslutande organ i 

lokalföreningarna är årsmöte och styrelse.  

 

1.2 Ändamål  

 

Företagarna är en ideell organisation för företagare som arbetar för att förbättra företagandets 

villkor grundad på fri konkurrens, äganderätt, näringsfrihet samt etiskt förhållningssätt och 

socialt ansvar. 

 

Företagarna tydliggör sambandet mellan väl fungerande företag och välfärd samt de ägarledda 

företagens betydelse för Sveriges ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.  

 

Företagarna erbjuder företagare stöd för att utvecklas och bli framgångsrika. 

 

Företagarna är partipolitiskt neutrala och bedrivs demokratiskt utifrån medlemmarnas 

intressen. 

 

 

1.3 Medlemskap 

En fysisk person kan bli medlem i Företagarna. Medlemskap förutsätter att medlemmen följer 

de stadgar och regler som gäller för medlemskap. 

 

Att vara medlem i Företagarna innebär medlemskap i såväl lokalföreningen som i den nationella 

föreningen. 

Uteslutning av en medlem ur Företagarna beslutas av lokalföreningsstyrelsen. Medlemmen är 

därefter inte längre med i Företagarna. Se vidare i Normalstadgar för lokalföreningar. 

 

1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening 

 

Anslutning av en ny lokalförening i Företagarna förutsätter beslut av riksstyrelsen med 2/3 

majoritet.  

 

En ansluten lokalförening kan uteslutas ur Företagarna om lokalföreningen: 

 bryter mot de beslut som är tagna av kongressen och årsmötet 

 bryter mot Företagarnas eller lokalföreningens stadgar  
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 bryter mot andra beslutade policys, regler och riktlinjer  

 på annat sätt skadar Företagarna 

 

Uteslutning av en lokalförening ur Företagarna ska beslutas med 2/3 majoritet av riksstyrelsen.  

 

1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund 

 

Ett branschförbund ansluts till Företagarna genom avtal med Företagarna Sverige Service AB. 

Genom avtalet erhåller branschförbundet inflytande. En ansökan om anslutning ska vara 

skriftlig och ställas till riksstyrelsen. Anslutning av ett branschförbund till Företagarna 

förutsätter beslut av riksstyrelsen med 2/3 majoritet. 

 

Ett anslutet branschförbund kan uteslutas ur Företagarna om branschförbundet motarbetar 

Företagarnas ändamål, bryter mot det ingångna avtalet eller på annat sätt skadar Företagarna.  

 

Uteslutning ur Företagarna ska beslutas med 2/3 majoritet av riksstyrelsen. 

 

 

1.6 Normalstadgar för ansluten lokalförening 

 

Normalstadgar för lokalföreningar beslutas och ändras av kongressen. Normalstadgarna ska 

antas vid årsmöte eller extra medlemsmöte i lokalföreningen med enkel majoritet. 

 

 

1.7 Valbar till förtroendeuppdrag 

 

Medlemmar är valbara till förtroendeuppdrag. 

 

Medarbetare som är anställda inom Företagarna är inte valbara.  

 

1.8 Avgifter 

 

Medlemmar ska betala en medlemsavgift till Företagarna. Medlemsavgiften beslutas av 

kongressen.   

 

Medlemmar som leder eller till någon del äger företag ska teckna serviceabonnemang med 

Företagarna Sverige Service AB. Serviceabonnemangets närmare innebörd beslutas av 

riksstyrelsen. 

 

1.9 Räkenskaper och revision 

 

Företagarnas räkenskapsår är kalenderår. 

 

Räkenskaper ska lämnas till revisorerna senast den 1 mars påföljande år. 
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Revisorerna ska enligt god revisionssed granska räkenskaperna, årsredovisningen och 

riksstyrelsens förvaltning. Revisionsberättelsen ska vara riksstyrelsen tillhanda senast den 1 

april.  

 

Företagarna ska utse en auktoriserad revisor, samt minst en, högst två, lekmannarevisor-/er. 

Vid val av endast en lekmannarevisor ska även en suppleant utses.  

 

1.10 Stadgeändringar 

 

Ändring av dessa stadgar beslutas av kongressen med 2/3 majoritet.  

 

1.11 Upplösning av organisationen Företagarna  

 

Beslut om upplösning av den nationella föreningen Företagarna och därmed organisationen 

Företagarna beslutas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande kongresser med minst sex 

månaders mellanrum, varav den ena ska vara ordinarie.  

 

Vid upplösning av Företagarna ska skulderna betalas och resterande tillgångar gå till 

verksamhet som är förenlig med Företagarnas ändamål. Hur tillgångarna ska fördelas ska 

framgå av beslutet om upplösning.  

 

 

1.12 Tvister 

 

Om en tvist uppstår om tolkningar av dessa stadgar mellan nationella föreningen, en medlem 

eller en lokalförening ska tvisten avgöras av allmän domstol.  

Företagarna har rätt att vid domstol utkräva förfallna avgifter. 
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2. Högsta beslutande organ 

2.1 Kongress och årsmöte  

 

Ordinarie kongress hålls vartannat år och mellanliggande år hålls årsmöte. Kongress och 

årsmöte ska hållas före den 15 juni på tid och plats som riksstyrelsen bestämmer.  

 

Årsmöte och extra kongress kan ske genom fysiskt möte eller i digital form.  

 

2.2 Kallelse och handlingar till kongress och årsmöte 

 

Riksstyrelsen ska kalla lokalföreningar, branschförbund, revisorer och valberedning till 

ordinarie kongress och årsmöte i Företagarna senast sex månader före kongress respektive 

årsmöte per e-post eller brev. Medlemmar i lokalföreningarna kallas genom information i 

Företagarnas officiella informationskanal/-er. 

 

Förslag till dagordning och tillhörande handlingar skickas med e-post eller brev till 

lokalföreningarna, branschförbunden och anmälda ombud och ersättare senast fyra veckor före 

kongressen respektive årsmötet.  

 

2.3 Extra kongress och kallelse till extra kongress 

 

Extra kongress kan hållas om riksstyrelsen anser att det behövs eller minst 1/3 av antalet 

lokalföreningar eller revisorerna i Företagarna begär det för ett särskilt ändamål.  

 

Kallelse till extra kongress sker skriftligen med e-post eller brev senast fyra veckor innan mötet 

till lokalföreningarna och branschförbunden. Inbjudan till extra kongress får ske med kortare 

kallelsetid, dock senast en vecka i förväg, om det ärende som ska behandlas kräver en särskilt 

skyndsam behandling. I kallelsen ska anges vilka ärenden som ska behandlas på den extra 

kongressen. Förslag till dagordning och tillhörande handlingar för extra kongress skickas med e-

post eller brev till lokalföreningarna, branschförbunden och de anmälda ombuden och ersättare 

senast en vecka före den extra kongressen. 

 

2.4 Motioner och riksstyrelsens ärenden till kongressen 

 

Medlemmar i Företagarna kan skriva motioner till ordinarie kongress. Motionerna ska ha 

kommit in till riksstyrelsen senast nio veckor före kongressen enligt instruktion i kallelsen. 

 

Riksstyrelsens ärenden och motionerna till kongressen ska bifogas handlingarna.   

 

2.5 Ombud vid kongress 

 

Dessa har rätt att delta och rösta på kongressen: 
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 ledamöterna i riksstyrelsen (ledamöter av riksstyrelsen har dock inte rösträtt i beslut om 

ansvarsfrihet eller vid val av revisorer) 

 lokalföreningarnas och branschförbundens valda kongressombud 

 

Samtliga ombud ska vara medlemmar i Företagarna vid kongressens genomförande. 

 

Varje lokalförening har rätt att utse ett ombud. Därutöver har varje lokalförening rätt att utse ett 

ombud för varje 400-tal medlemmar i den lokala föreningen vid närmast föregående årsskifte.  

 

Varje branschförbund har rätt att utse ett ombud, som också är medlem i Företagarna.  

 

Riksstyrelsen ska senast en månad efter räkenskapsårets slut meddela lokalföreningarna hur 

många ombud de får utse till kommande kongress.  

 

Anmälan  

Lokalföreningen respektive branschförbundet ska anmäla ombudet och dess ersättare enligt 

instruktionerna i kallelsen senast två månader innan ordinarie kongress äger rum. Till extra 

kongress ska anmälan göras så snart som möjligt sedan kallelse gjorts, dock senast innan 

kongressen öppnas.  

 

Uppdraget att vara ombud och ersättare vid kongress är personligt och ombudet respektive 

ersättaren får inte representeras av någon annan genom fullmakt. 

 

2.6 Ombud vid årsmöte 

 

Dessa har rätt att delta och rösta på årsmötet: 

 tre ombud för riksstyrelsen (ledamöter av riksstyrelsen har dock inte rösträtt i beslut om 

ansvarsfrihet eller vid val av revisorer) 

 ett ombud för varje lokalförening 

 ett ombud utsett av branschförbunden gemensamt 

 

Samtliga ombud ska vara medlemmar i Företagarna vid årsmötets genomförande. 

 

Anmälan 

Lokalföreningen respektive branschförbundet ska anmäla ombudet och dess ersättare enligt 

instruktioner i kallelsen senast två månader innan ordinarie årsmöte äger rum.  

 

Uppdraget att vara ombud och ersättare vid årsmöte är personligt och ombudet respektive 

ersättaren får inte representeras av någon annan genom fullmakt. 

 

2.7 Närvaro- och yttranderätt vid kongress och årsmöte 

 

Medlemmar har rätt att närvara vid kongress och årsmöte utan yttranderätt. Medlem har dock 

rätt att yttra sig om dess egen motion behandlas. Medlem som önskar närvara vid kongress eller 

årsmöte ska anmäla detta senast en månad i förväg enligt instruktionerna i kallelsen. 
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Medarbetare anställda i organisationen Företagarna har rätt att närvara vid kongress och 

årsmöte och har rätt att yttra sig i sakfrågor.  

 

2.8 Omröstning 

 

Enkel majoritet gäller för beslut på kongressen och årsmötet, med undantag för vad som anges i 

punkt 1.10 och 1.11 gällande stadgeändringar och upplösning. Vid lika röstetal avgör lotten.  

 

2.9 Ärenden vid ordinarie kongress och årsmöte 

 

Vid ordinarie kongress ska följande ärenden förekomma: 

 

1. Kongressens öppnande 

2. Val av mötesordförande, vice mötesordförande och sekreterare 

3. Godkännande av röstlängd 

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

5. Val av två rösträknare och redaktionskommitté  

6. Fråga om kongressen utlysts enligt stadgarna 

7. Godkännande av dagordning 

8. Riksstyrelsen presenterar den nationella föreningens verksamhetsberättelse 

9. Presentation av revisorernas berättelser 

10. Presentation av resultat- och balansräkning 

11. Beslut om resultat- och balansräkning samt uppkommet resultat 

12. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för ledamöter i riksstyrelsen  

13. Behandling av och beslut om riksstyrelsens ärenden till kongressen 

14. Behandling av och beslut om inkomna motioner 

15. Riksstyrelsen presenterar den nationella föreningen Företagarnas verksamhetsplan 

16. Beslut om ramar och riktlinjer för Företagarnas företagarpolitiska arbete  

17. Beslut om medlemsavgift  

18. Beslut om arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande och ledamöter i 

riksstyrelsen  

19. Beslut om arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande och ledamöter i styrelsen 

för det nationella servicebolaget 

20. Beslut om riktlinjer för arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande, ledamöter 

och suppleanter i styrelsen för regionala servicebolag 

21. Beslut om riktlinjer för arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande, ledamöter 

och suppleanter i styrelsen för lokalföreningar 

22. Beslut om av arvode och ersättning till ledamöter i valberedning och till förtroendevalda 

revisorer  

23. Val av den nationella föreningen Företagarnas ordförande 

24. Val av den nationella föreningen Företagarnas förste vice ordförande 

25. Val av den nationella föreningen Företagarnas andre vice ordförande 

26. Beslut om antalet ledamöter i den nationella föreningens styrelse 

27. Val av ledamöter till riksstyrelsen  

28. Val av en auktoriserad revisor, samt minst en, högst två, lekmannarevisor-/er. Vid val av 

endast en lekmannarevisor ska även en suppleant utses.  
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29. Val av ledamöter till valberedning och sammankallande i valberedningen 

30. Annat ärende som ankommer på kongressen enligt lag eller stadgarna 

31. Övriga ärenden som riksstyrelsen eller ombud väckt vid kongressen och som kongressen 

med 2/3 majoritet beslutat kan behandlas vid kongressen 

32. Kongressens avslutande  

 

Vid årsmöte ska endast följande ärenden förekomma: 

 

1. Årsmötets öppnande 

2. Val av mötesordförande, vice mötesordförande och sekreterare 

3. Godkännande av röstlängd 

4. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet  

5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna 

6. Godkännande av dagordning 

7. Riksstyrelsen presenterar den nationella föreningens verksamhetsberättelse 

8. Presentation av revisorernas berättelser 

9. Presentation av resultat- och balansräkning  

10. Beslut om resultat- och balansräkning samt om uppkommet resultat  

11. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för riksstyrelsen  

12. Behandling av och beslut om riksstyrelsens rapporter till årsmötet 

13. Riksstyrelsen presenterar den nationella föreningen Företagarnas verksamhetsplan  

14. Annat ärende som ankommer på årsmötet enligt lag eller stadgarna  

15. Fyllnadsval vid behov 

16. Årsmötets avslutande 

 

2.10 Protokoll 

 

I kongressens och årsmötets protokoll ska det framgå beslut, yrkanden och, där votering 

begärts, även röstsiffror. Protokollet ska finnas tillgängligt för medlemmarna.  

 

Besluten som fattats på kongressen respektive årsmötet träder i kraft när protokollet är justerat, 

om inte mötet beslutade annat. Beslut som gäller val av riksstyrelse, revisorer och valberedning 

träder i kraft omedelbart efter avslutad kongress.  

3. Riksstyrelse 

3.1 Sammansättning 

 

Företagarna företräds av dess riksstyrelse och har sitt säte i Stockholm.  

 

Riksstyrelsen väljs till och med nästa kongress. Den ska bestå av ett ojämnt antal ledamöter, 

minst 9 och högst 13 personer. Riksstyrelsen utgörs av ordförande, förste och andre vice 

ordförande och högst ytterligare 10 ledamöter. Branschförbunden har rätt till två ledamöter. 

Branschförbunden ska, i samverkan med riksstyrelsens valberedning, gemensamt föreslå 

branschförbundens representant-/er till riksstyrelsen. 
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Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit aktiva företagare eller företagsledare 

med stark förankring i näringslivet. Majoriteten av ledamöterna ska vara företagare.  

 

Riksstyrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.  

 

3.2 Uppdrag 

 

Riksstyrelsen är Företagarnas högsta beslutande organ mellan kongress och årsmöte. 

Riksstyrelsen ansvarar för att utveckla Företagarnas organisation och verksamhet mellan 

kongressperioderna.  

 

3.3 Riksstyrelsens valberedning 

 

Valberedningen för Företagarnas riksstyrelse ska bestå av högst nio ledamöter. Valberedningen 

utses av kongressen som även utser sammankallande bland valberedningens ledamöter. 

Valberedningens ledamöter väljs till och med nästa kongress. Vid nyval ska om möjligt max två 

tredjedelar väljas av kontinuitetsskäl. 

 

 

3.4 Valberedningens uppdrag 

 

Valberedningens uppdrag är att till kongressen enligt arbetsordningen föreslå riksstyrelsens 

ledamöter, enligt vad som står i punkt 3.1, samt föreslå revisorer och mötesfunktionärer till 

kongressen samt till årsmötet.  
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Normalstadgar för lokalföreningar 

1. Inledning 

 

Företagarna är uppbyggd av medlemmar och lokalföreningar samt av branschförbund. 

Företagarna är organiserade genom den ideella nationella föreningen Företagarna (nedan kallad 

Företagarna) och de ideella lokala föreningarna (nedan kallad lokalföreningarna.)  

Beslutande organ i Företagarna är kongress, årsmöte och riksstyrelse. Beslutande organ i 

lokalföreningen är årsmöte och styrelse.  

 

2. Ändamål 

 

Lokalföreningen är en ideell företagarpolitisk förening inom Företagarna.  

 

Lokalföreningen ska inom sitt geografiska verksamhetsområde verka för Företagarnas ändamål 

såsom de anges i punkt 1.2 i Företagarnas stadgar. 

 

Föreningens firma är Företagarna Ort/Geografiskt område. Undantag från detta ska godkännas 

av riksstyrelsen.  

 

3. Anslutning och uteslutning av medlemmar 

 

En fysisk person som leder eller till någon del äger företag kan bli medlem. En sådan medlem 

ska också betala serviceavgift för sitt företag till Företagarna. En person som inte leder, eller till 

någon del äger företag, kan bli medlem utan att betala serviceavgift. Medlemskap förutsätter att 

medlemmen följer de stadgar och regler som gäller för medlemskap. 

 

En medlem kan uteslutas ur Företagarna om denne:  

 bryter mot de beslut som är tagna av kongressen och årsmötet 

 bryter mot Företagarnas eller lokalföreningens stadgar  

 bryter mot andra regler och riktlinjer som medlemmen omfattas av 

 på annat sätt skadar Företagarna 

 

Riksstyrelsen tolkar på uppdrag av den lokala föreningen innebörden av ovanstående.  

 

Uteslutning av en medlem ur Företagarna ska beslutas med 2/3 majoritet av 

lokalföreningsstyrelsen. Medlemmen är därefter inte längre med i Företagarna. Beslut om 

uteslutning kan överklagas av den uteslutne till riksstyrelsen inom 30 dagar från det att den 

uteslutne fick del av beslutet.  

 

4. Årsmöte och extra medlemsmöte  

 

Årsmöte ska hållas före den 15 mars. 
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Årsmöte och extra medlemsmöte kan ske genom fysiskt möte eller i digital form.  

 

Extra medlemsmöte kan hållas om styrelsen anser att det behövs eller då minst 1/3 av antalet 

medlemmar eller revisor i föreningen skriftligen begär det för ett särskilt ändamål. Extra 

medlemsmöte får inte avgöra andra ärenden än de som angivits i kallelsen. 

 

Styrelsen kallar medlemmarna till årsmöte och extra medlemsmöte skriftligen senast två veckor 

före mötet med antingen e-post eller brev. Kallelsen ska innehålla förslag på dagordning enligt 

punkt 6 nedan och samtliga årsmöteshandlingar ska bifogas, alternativt göras tillgängliga för 

medlemmarna på annat sätt som framgår av kallelsen. 

 

Vid årsmöte och extra medlemsmöte har varje närvarande medlem i lokalföreningen en röst. 

Medlem får inte representeras av någon annan genom fullmakt. 

 

5. Motioner 

 

Medlem har rätt att väcka motion till årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra 

veckor före årsmötet.  

 

6. Ärenden vid årsmöte 

 

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 

 

1. Årsmötets öppnande 

2. Val av mötesordförande och sekreterare 

3. Godkännande av röstlängd 

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet  

5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna 

6. Godkännande av dagordning 

7. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse 

8. Presentation av revisorernas berättelse 

9. Presentation av resultat- och balansräkning 

10. Beslut om resultat- och balansräkning samt uppkommet resultat 

11. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

12. Behandling av och beslut om motioner 

13. Behandling av och beslut om styrelsens ärenden  

14. Presentation av styrelsens verksamhetsplan och kongressens beslut om medlemsavgift 

15. Beslut om eventuellt arvode till styrelsen enligt de riktlinjer som beslutats av kongressen 

16. Val av styrelsens ordförande och eventuellt vice ordförande 

17. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter och beslut om deras 

mandattid 

18. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter 

19. Val av en eller två revisorer och minst en revisorssuppleant för ett år. Det ska framgå av 

protokollet om revisorerna är förtroendevalda revisorer/lekmän eller auktoriserade  

20. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen och beslut om deras mandattid 
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21. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen 

22. Val av ombud och ersättare till kongress och årsmöte i den nationella föreningen 

23. Val av ombud och ersättare till stämma i det regionala servicebolaget eller till Företagarna 

Föreningsbolag AB  

24. Annat ärende som ankommer på årsmötet 

25. Årsmötets avslutande 

 

 

7. Styrelse 

 

Föreningens styrelse har sitt säte i (Ort). 

 

Styrelsen består av ordförande, eventuellt vice ordförande och det antal ledamöter och 

eventuellt suppleanter som årsmötet beslutar, vilket ska vara sammanlagt minst tre ledamöter. 

Styrelsen ska om möjligt bestå av ett ojämnt antal ledamöter. En majoritet av ledamöterna i 

styrelsen ska vara företagare. 

 

Ordförande och vice ordförande väljs till och med nästa årsmöte. Övriga ledamöter väljs för 

motsvarande tid eller för tiden fram till dess det andra årsmötet efter valet har hållits.  

 

Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller suppleanter är 

närvarande. 

 

 

8. Valberedning 

 

Föreningen ska ha en valberedning. Antal ledamöter i valberedningen ska vara minst två och 

deras mandattid beslutas av årsmötet. Valberedningen väljs av årsmötet som också utser 

sammankallande bland valberedningens ledamöter.  

 

9.  Valbar till förtroendeuppdrag 

 

Medlemmar är valbara till förtroendeuppdrag. 

 

Medarbetare som är anställda inom Företagarna är inte valbara.  

 

10. Verksamhetsplan och protokoll 

 

Lokalföreningens verksamhetsplan och protokoll från årsmöte och extra medlemsmöte ska 

skickas till regionkontoret.  

 

11. Räkenskaper och revision 
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Minst en revisor med minst en suppleant väljs för ett år. Det ska framgå av protokollet om 

revisorerna är förtroendevalda revisorer/lekmän eller auktoriserade. 

 

Lokalföreningens räkenskapsår är kalenderår och föreningens räkenskaper ska lämnas till 

revisorerna senast fyra veckor före årsmötet. Revisorerna ska senast två veckor före årsmöte ha 

granskat räkenskaperna och styrelsens förvaltning samt avgivit sin revisionsberättelse till 

styrelsen. 

 

12. Stadgeändringar 

 

Ändring av dessa stadgar som beslutats av kongressen ska, för att föras in i lokalföreningens 

stadgar, antas vid årsmöte eller extra medlemsmöte i lokalföreningen med enkel majoritet. 

 

För att lokalföreningen ska kunna ändra dessa stadgar utan kongressbeslut förutsätts att 

ändringen först godkänns av riksstyrelsen och därefter beslutas av lokalföreningen på två på 

varandra följande medlemsmöten, varav den ena ska vara årsmöte.  

 

Lokalföreningarnas stadgar får inte innehålla bestämmelser som strider mot Normalstadgarna 

för lokalföreningar. 

 

 

13. Utträde eller upplösning 

 

För beslut om den lokala föreningens utträde ur den nationella föreningen eller upplösning 

krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten med minst sex månaders mellanrum 

varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. 

 

Upplöses lokalföreningen ska skulderna betalas och resterande överlämnas till den nationella 

föreningen för att användas till verksamhet som är förenlig med Företagarnas ändamål inom 

lokalföreningens geografiska verksamhetsområde. 

 

14. Tvister 

 

Om en tvist uppstår om tolkningar av dessa stadgar mellan nationella föreningen, en medlem 

eller en lokalförening, ska tvisten avgöras av allmän domstol.  

 

 

 


