STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS
HANDELSKAMMARFÖRENING
och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN
FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN
Antagna av Handelskammarföreningen
- den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)
- den 20 maj 1997 (årsmöte) och den 11 december 1997
- den 25 maj 2011 (årsmöte) och den 23 augusti 2011
- den 14 maj 2018 (årsmöte) och den 19 september 2018
Fastställda av Kommerskollegium
- den 3 juni 1992
- den 31 mars 1998
- den 21 december 2011
- den 20 november 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖRENINGENS OCH HANDELSKAMMARENS ÄNDAMÅL
§1
Föreningen har till ändamål att genom en handelskammare främja regionens utveckling,
handeln, industrin och det övriga näringslivet samt företräda dess intressen i förhållande
till det allmänna.
Föreningens verksamhetsområde (region) är Örebro län och Västmanlands län samt
Eskilstuna och Strängnäs kommuner.
FÖRENINGENS OCH HANDELSKAMMARENS ORGAN
§2
Föreningens organ är föreningsmötet, handelskammaren (fullmäktige),
valberedningen och revisorerna.
Handelskammarens verkställande organ är presidiet.
FÖRENINGEN
§3
Till medlem i föreningen får antas den som driver näringsverksamhet inom regionen eller
har intresse av att främja föreningens och handelskammarens ändamål.
Varje näringsidkare inom regionen, som inte i sin näringsutövning har visat sig uppenbart
olämplig, ska få vara med i föreningen.
§4
Handelskammaren beslutar om antagande och uteslutande av medlem.
§5
Medlem är skyldig att betala årsavgift, vilken består av medlemsavgift och serviceavgift.
Normerna för beräkningen av avgiften samt avgiftens storlek fastställs årligen av handelskammaren på förslag av presidiet.
Om särskilda skäl föreligger får presidiet besluta om årsavgift för medlem med avvikelse
från av handelskammaren fastställda normer.
§6
Föreningen sammanträder till ordinarie föreningsmöte (årsmöte) före utgången av juni
månad varje år samt i övrigt när det behövs.

§7
Presidiet bestämmer tid och plats för föreningsmöte och utfärdar kallelse. Kallelse till
föreningsmöte skall vara skriftlig och skall avsändas till medlemmarna senast åtta dagar
före mötet.
§8
Presidiet skall kalla till föreningsmöte om minst 25 medlemmar skriftligen begär det med
angivande av den fråga som de önskar få behandlad på mötet.
§9
Varje medlem i föreningen har en röst. Röstberättigad är endast den som erlagt årsavgiften.
§ 10
Föreningsmötet är beslutsfört när minst 20 medlemmar med rösträtt är företrädda.
§ 11
Beslut fattas med acklamation eller, om någon röstberättigad begär det, genom omröstning. Om det för visst beslut krävs särskilt flertal, skall beslutet likaså fattas genom omröstning.
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om det begärs av någon
med rösträtt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid val med
slutna sedlar skiljer lotten.
§ 12
Fråga av större vikt får inte avgöras vid föreningsmöte, om inte frågan har angetts i kallelsen.
§ 13
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
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Fastställande av röstlängd
Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Fastställande av dagordning
Val av ordförande för mötet
Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera protokollet
Handelskammarens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för handelskammaren för den tid revisionen avser
Val av ledamöter i handelskammare
Val av valberedning
Val av revisorer och suppleanter för dessa
Av presidiet beredda ärenden, som föreläggs årsmötet.

HANDELSKAMMAREN (fullmäktige)
§ 14
Handelskammaren handhar föreningens angelägenheter samt företräder föreningen och
tecknar dess firma.
§ 15
Handelskammaren får bemyndiga presidiet att företräda handelskammaren och i övrigt
fullgöra de uppgifter som ankommer på handelskammaren. Sådant bemyndigande får inte
avse beslut om årsredovisning eller fastställande av normer och storlek avseende årsavgift.
§ 16
Handelskammaren består av lägst 36 och högst 72 ledamöter, jämt fördelade mellan länen. Handelskammaren bör i den mån det är möjligt utgöra en representativ sammansättning av medlemmarna, avseende bransch, storlek och geografi.
För respektive lokal handelskammare reserveras två platser ur de för länet avdelade ledamotsplatserna.
Ledamöter väljs för tre år i taget med en tredjedel av antalet varje år. Valbar som ledamot
är endast den som får utöva rösträtt i föreningen.
Avgår ledamot i förtid från uppdrag till vilket denne är vald, skall efterträdare väljas för
den återstående tiden.
§ 17
Handelskammaren väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.
Beträffande tid för uppdrag som ordförande eller vice ordförande gäller vad som föreskrivs i § 21.
§ 18
Handelskammaren skall sammanträda minst en gång årligen på kallelse av ordföranden.
Ordföranden skall härutöver kalla till sammanträde när minst en fjärdedel av antalet ledamöter skriftligen begär det med angivande av den fråga som de önskar få behandlad på
sammanträdet.
§ 19
Varje ledamot i Handelskammaren har en röst. Handelskammaren är beslutför när minst
en fjärdedel av antalet ledamöter är närvarande. Beträffande beslut gäller vad som i § 11
är föreskrivet.

§ 20
Handelskammaren skall verka för det i § 1 angivna ändamålet.
Det åligger därvid handelskammaren särskilt
- att följa näringslivets utveckling i regionen samt besluta om de framställningar och övriga åtgärder som behövs för att tillgodose dess intressen,
- att tillhandagå det allmänna och medlemmarna med upplysningar, yttranden och råd i
näringsfrågor,
- att på särskild begäran yttra sig i frågor om handelsbruk,
- att på uppdrag av statsmakterna eller enskilda utfärda intyg och andra dokument för
handelsändamål,
- att främja bildandet av lokala handelskamrar i de fall medlemsunderlaget och intresset
bedöms tillräckligt för att bedriva verksamhet i enlighet med §1,
- att på begäran av parter biträda vid avgörande av tvister, samt
- att enligt föreskrift i lag eller annan författning eller annars på begäran föreslå eller utse
personer för särskilda uppdrag.
HANDELSKAMMARENS PRESIDIUM
§ 21
Presidiet utses av handelskammaren och skall bestå av handelskammarens ordförande,
vice ordförande samt minst fyra och som mest åtta ytterligare ledamöter jämt fördelade
mellan länen. Handelskammarens ordförande och vice ordförande är tillika ordförande
och vice ordförande i presidiet.
Presidiet utses för ett år i taget.
Avgår ordförande eller vice ordförande i förtid skall presidiet utse efterträdare för den
återstående tiden.
§ 22
Presidiet är beslutfört när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
§ 23
Presidiet får uppdra åt en tjänsteman som är knuten till handelskammaren att för särskilda
ändamål företräda handelskammaren.

VALBEREDNING
§ 24
Valberedningen består av fyra ledamöter jämt fördelade mellan länen.
§ 25
Val till handelskammaren skall beredas i valberedningen.
§ 26
Valberedningen skall följa vad som anges i § 16 om handelskammarens sammansättning.
REDOVISNING
§ 27
Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.
§ 28
Räkenskaperna skall föras enligt bestämmelserna i gällande bokföringslag.
§ 29
Föreningens årsbokslut skall vara upprättat vid utgången av mars månad.
§ 30
Handelskammaren skall årligen före utgången av maj månad avge verksamhetsberättelse
och förvaltningsberättelse avseende nästföregående kalenderår.
REVISION
§ 31
I föreningen skall finnas två revisorer och två suppleanter för dessa.
§ 32
Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper samt handelskammarens och dess
presidiums förvaltning.
Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till föreningsmötet.
Berättelsen skall överlämnas till handelskammaren före utgången av maj månad.
STADGEÄNDRING
§ 33
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut med minst två tredjedels majoritet av två på
varandra följande föreningsmöten, varav ett årsmöte.
Sådant beslut skall vara berett i presidiet.

