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Stadgar för Cleantech Östergötland 
Organisationsnummer 802444-9840 
 

§ 1 Firma 
Föreningens namn är Cleantech Östergötland. 

§ 2 Ändamål för föreningens verksamhet 
 Cleantech Östergötland skall främja affärer som involverar miljötekniska lösningar och 

miljöanpassade produkter från regionen. 

 Cleantech Östergötland medverkar i och stimulerar till aktiviteter riktade till och mellan 
medlemmarna i form av utbildning, nätverksträffar, konferenser, studiebesök mm. 

 Cleantech Östergötland prioriterar och lyfter fram medlemsföretagen vid planering av 
inkommande besök, delegationsresor och vid kommunikation med omvärlden. 

 Cleantech Östergötland skall aktivt engagera sig regionalt och nationellt i frågor rörande 
affärsmöjligheter runt miljöteknik. 

 Inom Cleantech Östergötland bildas intressegrupper för att styra aktiviteterna i enlighet med 
respektive intressegrupps behov. Bildandet av intressegrupper beslutas av styrelsen. 

 De aktiviteter som görs inom nätverket ska ha fokus på ökad affärsnytta som också utvärderas 
och mäts kontinuerligt. 

§ 3 Medlemskap 
Till medlem antas företag och organisationer som vill delta i föreningens aktiviteter, 
utbildning och seminarieverksamhet, eller i övrigt stödja föreningens verksamhet, samt 
organisationer som främjar föreningens verksamhet. 

Medlemmar är både företag, organisationer, offentliga aktörer och akademin. 

Medlemsorganisation förbinder sig att följa de riktlinjer för hållbar utveckling som beslutas 
av årsmötet. 

Medlemskap kan upphöra genom frivilligt utträde. Medlemskapet upphör från och med att 
det anmälts till styrelsen, eller den styrelsen utsett. Medlemsavgift och övriga inbetalade 
avgifter återbetalas därvid ej. 

Medlem som inte efterkommer stadgarna och årsmötets beslut eller i övrigt skadar 
föreningen kan efter beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen. 

§ 4 Medlemsavgift 
Varje medlem betalar medlemsavgift och övriga avgifter som fastställs årligen av årsmötet. 

§ 5 Räkenskapsår 
Räkenskapsår är kalenderår. 
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§ 6 Styrelse 
Föreningens angelägenheter förvaltas av styrelsen. 

Styrelsen består av ordförande samt ytterligare minst två och maximalt sju ledamöter. 
Därutöver kan maximalt två suppleanter ingå i styrelsen. 

Årsmötet utser ordförande och övriga ledamöter för en tid av ett år. 

Styrelsen är beslutsför då minst 3 ledamöter är närvarande. Varje ledamot har var sin röst 
och ordföranden utslagsröst. 

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år, på kallelse av ordföranden eller när minst 
två ledamöter begär det. 

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, vilka numreras löpande. 

§ 7 Organisation 
Styrelsens huvuduppgift är att förvalta föreningens tillgångar och planera dess verksamhet. 
Styrelsen fattar beslut om hur verksamheten ska genomföras.  

§ 8 Revisorer 
För granskning av föreningens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning 
utses för samma mandatperiod som gäller för föreningens styrelse, en revisor med eller utan 
revisorssuppleant. 

§ 9 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. 

§ 10 Årsredovisning 
Styrelsen skall årligen upprätta årsredovisningshandlingar med verksamhetsberättelse och 
resultat- och balansräkningar. Årsredovisningen skall föredras på årsmötet. 

§ 11 Föreningsstämma 
Föreningsstämma hålls efter beslut av styrelsen eller när det påkallats av minst en tiondel av 
föreningens medlemmar. På föreningsstämma äger varje medlem en röst. 

§ 12 Årsmöte 
Årsmöte skall hållas årligen före maj månads utgång. Kallelse till årsmöte skall ske skriftligt 
eller med elektronisk post till samtliga medlemmar senast fyra veckor före årsmötet. Till 
kallelsen ska årsmöteshandlingar (årsredovisning, verksamhetsplan, budget) bifogas.  

På föreningens årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Val av två justeringsmän 
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4. Godkännande av röstlängd och dagordning 

5. Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat 

6. Föredragning av årsredovisningshandlingarna med verksamhetsberättelse 

7. Föredragning av revisionsberättelsen 

8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna 

9. Disposition av årets resultat 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning 

11. Val av ordförande och två till sju styrelseledamöter och eventuella suppleanter 

12. Val av revisor och eventuell suppleant 

13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor 

14. Val av ledamöter till valberedning av vilka en skall vara sammankallande 

15. Behandling av motioner som anmälts till styrelsen senast 3 veckor före årsmötet 

16. Fastställande av verksamhetsplan 

17. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter samt budget 

18. Övriga ärenden 

§ 13 Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar skall beslutas av årsmötet. För giltighet krävs att minst två 
tredjedelar av vid mötet närvarande medlemmar biträder förslaget. 

Förslag till ändring av stadgarna skall bifogas kallelsen till årsmötet. 

§ 14 Föreningens upphörande 
Årsmöte får besluta att föreningen skall upphöra genom likvidation. För giltighet krävs att 
minst nio tiondelar av vid mötet närvarande medlemmar biträder förslaget. Vid likvidationen 
eventuellt återstående medel skall tillföras Linköpings Universitet för användning till 
främjande av forskning runt miljöteknik och affärer. 

Förslag att föreningen skall upphöra genom likvidation skall anges i kallelsen till årsmötet. 

Dessa stadgar är antagna på konstituerande föreningsstämma 2009-01-13 och reviderade på 
årsmötet 2015-05-26. 

 

 

 

  


