Antagna vid föreningsstämma den 15 mars 2018

Stadgar för ideella föreningen Q-nätverket
§1 Föreningens namn
Föreningen namn är Q-nätverket, med säte i Sollefteå
§2 Föreningens syfte
Föreningens syfte är att vara ett fristående, stödjande nätverk för kvinnor som är företagare, har
ledande position inom företag eller organisationer, eller ha r intresse fav kvinnors företagande.
§3 Föreningens medlemmar utgörs av kvinnor som driver företag eller är chefer i företag eller
organisationer eller har intresse för kvinnors företagande och har koppling till det geografiska
området Sollefteå kommun. Styrelsen godkänner medlemskap efter intresseanmälan.

§4 Föreningens firma
Q-nätverket är en ideell förening vars firma tecknas var för sig av ordförande och kassör.
§5 Verksamhetsår
Föreningens verksamhet och räkenskaper löper per kalenderår
§ 6 Föreningens avgifter
Årsavgiften består av dels en serviceavgift och en medlemsavgift och bestäms vid
årsmöte och skall vara betald före 31 mars. Medlem som fått inträde senast 30
september betalar hel avgift för inträdesåret. Medlem som fått inträde senare under
verksamhetsåret är befriad från avgift under inträdesåret. För medlemmar från samma
företag eller organisation utgår enbart en serviceavgift per företag. Medlemsavgift ska
emellertid betalas av samtliga personer som önskar medlemskap i föreningen
§ 7 Föreningsmöten
Årsmötet hålls innan mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse ska ske med e-post eller post senast 14 dagar före mötet. Handlingar ska, om de
inte utsänts till medlemmarna, hålls tillgängliga minst en vecka före årsmötet på tid och
plats som anges i kallelsen. Medlemmarna kan senast en vecka före mötet till styrelsen
anmäla frågor om ska behandlas på årsmötet. Vid årsmötet skall följande punkter
behandlas:
1. Val av ordförande till dagens sammanträde
2. Val av sekreterare till dagens sammanträde
3. Val av två justerare
4. Frågan om kallelsen till årsmötet har skickats ut enligt stadgarna
5. Föredragning av räkenskaperna samt verksamhets- och revisionsberättelser
6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
7. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
8. Val av ordförande och minst tre ledamöter, en revisor samt en revisorssuppleant.
9. Beslut om serviceavgift och medlemsavgift
10. Beslut om styrelsearvode

11. Behandling av medlemsförslag
12. Val av valberedning
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande
§ 8 Beslut, beslutsfrihet och rösträtt
Föreningens beslut vid årsmöte och extra föreningsmöte fattas genom enkel majoritet
vid öppen omröstning, om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal avgörs
föreningens beslut genom lottning.
§ 9 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, kassör, och minst två ledamöter. Styrelsen utser inom
sig sekreterare. Vid omröstning i styrelsen vinner det förslag som ordförande biträder
vid lika röstetal
§ 10 Styrelsens arvode
Valberedningen föreslår eventuella arvoden till styrelsen vid årsmötet
§ 11 Räkenskaper och revision
För granskning av räkenskaperna utser årsmötet en revisor jämte en revisorsuppleant.
Styrelsen skall i god tid före årsmötet till revisor lämna verksamhetsberättelse,
protokoll och räkenskaper för granskning
§ 12 Valberedningen
Valberedningen består av tre personer, varav en sammankallande. Avgående
styrelseledamöter föreslås ingå i valberedningen. Valberedningens uppgift är att under
året följa styrelsens arbete samt föreslå personer till alla poster inom föreningen enligt
årsmötets dagordning samt föreslå eventuella arvoden.
§ 13 Stadgeändringar
Ändring av stadgarna beslutas av årsmötet. Beslutet fattas med 2/3 majoritet.
§ 14 Uteslutning
Medlem som inte inom 6 månader efter anmodan betalat in årsavgift kan uteslutas
genom beslut av styrelsen. Medlem som motarbetar föreningens namn och syfte kan
uteslutas efter beslut i styrelsen.
§ 15 Föreningens upplösning
Föreningen kan upplösas endast efter beslut på två på varandra följande årsmötet eller
årsmöte och extra föreningsstämma, varvid erfordras att minst 2/3 av de närvarande
medlemmarna vid båda tillfällena röstar för föreningens upplösning. Föreningen kan
anses som upplöst om det tre år i rad inte hållits årsmöte. Vid föreningens upplösning
skall dess behållna tillgångar användas enligt besluts vid årsmöte.

