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STADGAR OFFENSIVA LAHOLM  
Antagna vid extra föreningsstämma 13/9 2018 

§ 1 ÄNDAMÅL OCH INRIKTNING 

Offensiva Laholm är en gemensam organisation mellan näringslivet, andra samhällsaktörer och 
kommunen för kraftsamling, samverkan och samarbete. Det övergripande ändamålet är att främja, 
utveckla och marknadsföra hela det geografiska området Laholm, som en attraktiv plats för 
företagande. 

Offensiva Laholm skall ha en aktiv roll i näringslivs- och samhällsutvecklingen. Inriktningen skall 
vara att främja och understödja utvecklingen av befintligt näringsliv, inklusive besöksnäring och 
handel, verka för tillkomsten av ny näringsverksamhet samt att underlätta arbetslivets 
kompetensförsörjning.    

Offensiva Laholm skall samla och företräda befintligt näringsliv och andra samhällsaktörer, för 
samordning av deras uppfattningar i för dem väsentliga frågor, för kontinuerlig dialog med 
kommunen. 

Offensiva Laholm har som viktig uppgift att fungera som en länk mellan företagen och mellan 
företagen, andra samhällsaktörer och kommunen. Detta skall ske genom träffar och aktiviteter som 
syftar till nätverksbildning och kontakter, ökad kunskap och affärsnytta.  

Offensiva Laholms organisationsform är ideell förening och skall ha sitt säte i Laholm.  

§ 2 MEDLEMSKAP 

Offensiva Laholms medlemmar delas in i organisationer, företag och privatpersoner. 

Medlem har rätt att delta i träffar och aktiviteter som anordnas för organisationen/medlemmarna 
samt erhålla fortlöpande information om föreningens angelägenheter. Medlem skall följa 
föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen. 
Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne har försummat att betala stadgade avgifter till 
föreningen, motarbetat föreningens ändamål och inriktning eller uppenbarligen skadat föreningens 
intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. 

§ 3 ÅRSAVGIFT 

Årsavgift i föreningen, indelad i en medlems- och serviceavgift, fastställs årligen av styrelsen för 
nästkommande ekonomiska år 

§ 4 STYRELSE 

Offensiva Laholms styrelse utgörs av sju till tio ledamöter, varav en är ordförande och en är vice 
ordförande. Till detta fyra till sex suppleanter, varav två suppleanter ska representera kommunen. 
 
Två ledamöter skall representera Laholms kommun. I övrigt skall styrelsens sammansättning vara 
sådan att den på ett balanserat sätt speglar närings- och samhällslivet i kommunen såväl vad avser 
dess organisationer och branschstrukturer som geografisk spridning. 

Ordförande utses från näringslivet eller annan samhällsaktör. Vice ordförande utses från 
kommunen.  
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Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för tid som sägs i § 12.  

Styrelsen utser inom sig en sekreterare, en kassör, samordnare av programråd/grupp, samt övriga 
befattningshavare som behövs. Styrelsen utser också inom sig ett arbetsutskott (AU) som består av 
tre eller fyra ledamöter. 

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.  

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och en majoritet av dem 
är närvarande. 

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av 
ordföranden. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i 
protokollet. 

Avgår ledamot före mandatperiodens utgång inträder suppleant i dennes ställe alternativt väljs en 
adjungerad in till nästkommande stämma. 

den av föreningsstämman fastställda turordningen för tiden t o m nästföljande föreningsstämma. 

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och 
arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och 
beslut efterlevs. Har ordförande förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt 
fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande. 

Styrelsen kan utse adjungerad ledamot som bistår styrelsen med information, sakkunskap och 
beredning. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och 
förslagsrätt.   

§ 5 STYRELSENS UPPGIFTER 

Offensiva Laholms styrelse har till uppgift att: 

1. noga följa och aktivt påverka utvecklingen av boende-, näringslivs- och besöksfrågor i 
Laholms kommun och för främjandet av föreningens ändamål framlägga och bereda alla 
förslag, som faller inom området för föreningens verksamhet. 

2. säkerställa koppling till och samverkan med näringslivets organisationer och 
branschstrukturer och övriga samhällsaktörer och ständigt bevaka föreningens legitimitet 
som deras företrädare samt vid behov ta initiativ till nödvändiga förslag eller åtgärder för 
förbättringar i detta avseende. 

3. tillvarata medlemmarnas intressen och svara för fortlöpande information till dessa.  
4. svara för föreningens verksamhet enligt fastställd verksamhetsplan. Detta kan göras genom 

tillsättande av tillfälliga arbetsgrupper, genom aktiviteter, genom enskilda personers ansvar 
för ett ärende eller på annat sätt som styrelsen anser vara det bästa sättet för att nå resultat. 

 
Det åligger styrelsen särskilt att: 
 
tillse att föreningen följer gällande lagar och bindande regler, 
- verkställa av stämman fattade beslut, 
- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,  
- ansvara för och förvalta föreningens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed, 
- lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra 
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  sina uppgifter enligt stadgarna och god redovisningssed, 
- årligen upprätta verksamhetsberättelse, 
- bestämma tid och plats för föreningens föreningsstämmor samt förbereda dem 
 

§ 6 AU:S UPPGIFTER OCH BEFOGENHETER 

Offensiva Laholms AU har till uppgift att: 

• bereda ärenden till styrelsen 
• representera föreningen, 
• besluta i ekonomiska åtaganden upp till 5.000:- 

 

§ 7 VALBEREDNING 

Offensiva Laholms valberedning består av tre ledamöter, varav en är sammankallande. 
Valberedningen väljs på föreningsstämman för tid som sägs i § 12. Valberedningen sammanträder 
på kallelse av sammankallanden eller om två ledamöter så begär. För beslutsförhet krävs att minst 
två ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Om endast två medlemmar är 
närvarande krävs att båda är ense om beslutet. Valberedningen skall senast två veckor före ordinarie 
föreningsstämma avlämna sitt förslag till föreningens styrelse. 
 

§ 8 FIRMATECKNARE 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter i 
förening eller av en eller flera särskilt utsedda personer. Styrelsen kan utfärda fullmakt för särskild 
utsedd person rörande löpande ärenden, t ex ut/inbetalningar.  
 

§ 9 REVISION 

Föreningens årsredovisning jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer, 
vilka väljs på föreningsstämman för tid som sägs i § 12.  

Styrelsens skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, föreningsstämmo- och 
styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när 
helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast 
20 dagar före föreningsstämman.  

Revisionen skall vara verkställd och till ordinarie föreningsstämma ställd berättelse ingiven till 
styrelsen senast en vecka innan föreningsstämman. 
 

§ 10 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från 
föreningsstämman till föreningsstämman följande år. 
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§ 11 FÖRENINGSSTÄMMA 

Föreningen håller föreningsstämma senast före mars månads utgång. Vid föreningsstämma får 
beslut endast fattas i frågor som har upptagits i kallelsen.  

Till föreningsstämma skall samtliga medlemmar kallas. Vid omröstning äger varje medlem en röst. 
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val då lottning sker. 
 
Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen under året har rösträtt på 
stämma. Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som är 
närvarande på stämman. 

Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen eller revisorerna sådant beslutar eller då mer än 
hälften av medlemmarna härom skriftligen framställer begäran med uppgift om ändamålet. 

Kallelse till föreningsstämma sker senast tre veckor före ordinarie och senast två veckor före extra 
föreningsstämma skriftligen till medlemmarna eller genom annons i den eller de tidningar eller 
andra kanaler som styrelsen bestämmer. 

 
§ 12 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: 

1. Mötet öppnas 
2. Val av ordförande 
3. Val av sekreterare 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Fastställande av dagordningen 
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera föreningsstämmoprotokollet 
7. Fråga om godkännande av kallelse och föredragningslista 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar 
9. Revisorernas berättelse 
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
11. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda   
      balansräkningen 
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter 
13. Inkomna skrivelser och stadgeändringar 
14. Val av 
      a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år 
      b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år 
      c) halva antalet suppleanter i styrelsen för en tid av två år 
      d) två revisorer, varav den ena för en tid av två år 
      e) tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande, där två väljs för en tid av två år f)  
      f) beslut om styrelsearvoden 
15. Styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår 
16. Av styrelsen hänskjutna ärenden  
17. Övriga frågor 
18. Mötet avslutas 
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§ 13 STADGEÄNDRING  

Dessa stadgar kan ändras med enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav 
minst en ordinarie föreningsstämma. Förslag om stadgeändring skall av styrelsen utsändas i 
samband med att kallelsen till föreningsstämman utsänds. Medlem som önskar föreslå 
stadgeändring skall skriftligen tillställa styrelsen förslaget minst fem veckor före föreningsstämma. 
 

§ 14 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 

Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas som vid förfarandet för stadgeändring, enligt 
§13. Vid upplösningstillfället skall enligt god redovisningssed upprättas balans- och resultaträkning. 

Föreningens behållna tillgångar skall användas till näringslivsbefrämjande åtgärder i kommunen 
enligt beslut vid upplösningstillfället. 
 
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och föreningsstämmoprotokoll i ärendet, samt 
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges Laholms kommun. 

 

 

 

_______________     _______________ 
(ort)       (ort) 

 

_______________     _______________ 
(datum)      (datum) 

 

Stämmoordförande     Stämmosekreterare 
 
 
_______________     _______________ 
(namnförtydligande)     (namnförtydligande) 
 
 
 
 
_______________     _______________ 
(signatur)      (signatur) 
 
 


