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Antagen av kommunfullmäktige 2004‐12‐13, § 227 med ändring 2014‐12‐08, § 30 

 

Stadgar för Föreningen Arena Huddinge 

 

§ 1 Firma (namn) 
Föreningens firma är ”Föreningen Arena Huddinge”. 

§ 2 Ändamål 
Arena Huddinge ska vara en ideell förening. Arena Huddinge kan driva egna 
projekt, ge bidrag till externa projekt eller ge bidrag till olika aktiviteter som 
främjar Huddinges utveckling. Projekten kan mycket väl vara inriktade mot att 
marknadsföra en viss geografisk del av Huddinge. I detta ligger också att man ska 
kunna orientera vissa insatser till särskilda projekt. På så vis skapas 
förutsättningar för en gemensam plattform inom verksamheten samt möjlighet för 
ett antal delprojekt som har särskild finansiering. 

Arena Huddinge ska utgå från Huddinges nuvarande förutsättningar och tillvarata 
potentialen som finns i det lokala näringslivet, lärosätena, hos kommuninvånarna 
och inom olika organisationer för att utveckla idéer och initiera projekt som gör 
Huddinge attraktivt som etablerings-, verksamhets-, bostads-, student och 
besöksort. Marknadsföringsarbetet ska främst vara inriktat mot en lokal och 
regional nivå, men också mot en nationell och internationell nivå.  

Arena Huddinge ska erbjuda partners och medlemmar ett kontaktnät och en kanal 
för effektivt informationsutbyte samt möjligheter att i projekt och arbetsgrupper 
påverka utvecklingen i Huddinge. 

§ 3 Organ m.m. 
3.1 För handhavande av uppgifter inom föreningens ändamål skall föreningen äga 
ett servicebolag, Arena Huddinge AB, härefter kallat ”Servicebolaget”.        

§ 4 Antagande av medlem 
4.1 Till medlem av föreningen kan antas fysisk eller juridisk person som önskar 
ansluta sig och som förklarat sig beredd att stödja föreningens ändamål.         

4.2 Ansökan om inträde i föreningen prövas av styrelsen. Styrelsens beslut om 
inval skall utan dröjsmål meddelas såväl sökanden som föreningens medlemmar.  

§ 5 Styrelse 
5.1 Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. Suppleanterna ska 
vara lägst tre och högst sju. Av ledamöterna utses tre av kommunfullmäktige 
Huddinge kommun varav en skall vara kommundirektören. Styrelsens 
sammansättning skall vara sådan att kommunens och eventuella styrelseledamöter 
som utsetts av kommunalt bolag aldrig skall ha egen majoritet. Ordföranden i 
styrelsen, vilken utses inom styrelsen, skall väljas bland de styrelseledamöter som 
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inte utsetts av kommunen eller kommunägda bolag. Mandatperioden för 
styrelseledamöter, suppleanter samt ordförandenska gälla från ordinarie 
föreningsstämma till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma.  
Huddinge kommun äger rätt att utse högst två styrelsesuppleanter. 
5.2 Styrelsen har sitt säte i Huddinge.  

5.3 Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma. Styrelsen kan 
bemyndiga två ledamöter i förening eller två tjänstemän för föreningens 
servicebolag i förening att teckna föreningens firma. 

5.4 Bl. a. åligger det styrelsen  

att verkställa av föreningsstämman fattade beslut, 

att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och låta föra räkenskaper, 

att utse föreningens tjänstemän och fastställa instruktioner för dessa, 

att tillsätta för föreningens verksamhet erforderliga projektgrupper samt fastställa 
instruktioner för dessa, 

att till ordinarie föreningsstämma varje år avge årsredovisning för senaste 
räkenskapsår och förslag till budget för nästföljande räkenskapsår, 

att besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar, 

att verka för föreningens ändamål i enlighet med föreningens allmänna 
målsättning, 

att svara för ledning och förvaltning av Servicebolaget och inom sig föreslå 
styrelse för Servicebolaget. 

5.5 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och i den utsträckning 
ordföranden anser lämpligt. Ordföranden skall kalla till sammanträde om minst 3 
ledamöter begär det.    

5.6 Kallelse till styrelsesammanträde skall i god tid utsändas till ledamöter och 
suppleanter och innehålla föredragningslista. Ordinarie ledamot är skyldig att 
omedelbart anmäla eventuellt förfall. Vem av suppleanterna som ska tjänstgöra 
för respektive ledamot anges på föreningsstämman. Vid förfall för den i första 
hand utpekade suppleanten kan ytterligare en suppleant träda in i andra hand. För 
kommunens representanter gäller de ersättare som utsetts av kommunfullmäktige. 
Suppleant som inte tjänstgör i ordinarie ledamots ställe har rätt att deltaga vid 
styrelsesammanträden men ej i beslut. 

5.7 Styrelsens ledamöter och suppleanter är inte berättigade till ersättning för sitt 
styrelsearbete i föreningen.  

5.8 Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut 
inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som 
ordföranden biträder. 

5.9 Styrelsens protokoll skall justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. 



 

HKF 5110 
HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 

3 (5)

     

   
 

 

§ 6 Kansli, räkenskaper och revision 
6.1 Föreningen skall ha sitt kansli i Huddinge under ledning av verkställande 
direktören i föreningens servicebolag, vari all personal anställs.             

6.2 Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning 
skall senast den 1 mars överlämnas till föreningens revisor.                       

6.3 Firmatecknare är föreningens ordförande och en av styrelsen utsedd ledamot  

6.4 Styrelsens förvaltning och föreningens årsredovisning jämte räkenskaper skall 
årligen granskas av en på ordinarie föreningsstämma utsedd auktoriserad revisor, 
med högst en suppleant.      

6.5 Revisorn skall snarast och senast två veckor före den ordinarie 
föreningsstämman avge till styrelsen berättelse över sin granskning. 
Revisionsberättelsen skall i tillämpliga delar innehålla de uppgifter som stadgas 8 
kap §13 lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) 

§ 7 Föreningsstämma 
7.1 Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter 
utövas på föreningsstämma. Årligen skall avhållas en ordinarie föreningsstämma 
före maj månads utgång. Dag för ordinarie föreningsstämma bestäms av styrelsen.                      

7.2 För behandling av särskilt ärende skall extra föreningsstämma hållas när 
styrelsen eller revisor finner det erforderligt eller då det skriftligen med angivande 
av anledningen begärs av minst 20 % av medlemmarna. I ärende som skall 
behandlas på sådan stämma skall styrelsen avge skriftligt utlåtande som skall 
medfölja kallelsen. 

7.3 Skriftlig kallelse per e-post eller post till föreningsstämma skall avsändas till 
samtliga medlemmar, till ordinarie föreningsstämma senast tre veckor och till 
extra stämma senast en vecka före föreningsstämman. Senast två veckor före 
ordinarie föreningsstämma skall till ledamöterna utsändas fördragningslista som 
tar upp ärendena på föreningsstämman. I kallelse till extra stämma skall anges det 
eller de ärenden som föranlett stämmans sammankallande samt bifogas styrelsens 
utlåtande. 

7.4 Valberedningen utses av näringslivsrepresentanterna på föreningsstämman, 
som också bestämmer antalet ledamöter i valberedningen. Mandattiden för 
valberedningen sträcker sig från föreningsstämma till och med nästa ordinarie 
föreningsstämma. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen, 
till revisorer samt ledamöter till valberedningen. Kommunen har rätt att utse en 
representant till valberedningen utöver de som utses av 
näringslivsrepresentanterna på föreningensstämman. Kommunrepresentantens roll 
är huvudsakligen att delta, förankra och ha inflyttande i diskussioner och val av en 
eventuell extern ordförande 

7.5 Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas: 
a. Val av stämmoordförande och upprättande av röstlängd 
b. Val av stämmosekreterare 
c. Val av två justeringsmän, som även vid behov fungerar som valkontrollanter.  
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d. Fråga om föreningsstämman kallats i behörig ordning.  
e. Framläggande av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.    
f. Fastställese av resultaträkningen och balansräkningen samt beslut om 
dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.   
g. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för förvaltningen under det 
gångna räkenskapsåret.  
h. Beslut om avgifter till föreningen och - efter förslag från servicebolaget - 
serviceersättning till Servicebolaget. 
i. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter.  
j. Val av de styrelseledamöter och suppleanter som inte, enligt 5.1, ska utses av 
kommunfullmäktige i Huddinge kommun.  
k. Val av styrelseordförande 
l. Anmälan av kommunen utsedda ledamöter och suppleanter 
m. Val av ledamöter i valberedningen 
n. Val av revisor och revisorssuppleant 
o. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller enskild 
ledamot föreslagit till behandling 
p. Annat ärende som enligt stadgarna kan förekomma på föreningsstämman. 
 

7.6 Ärende som inte upptagits på föredragningslista i kallelse skall inte avgöras på 
föreningsstämma.   

7.7 Föreningsstämma hålles i Huddinge. 

7.8 Protokoll skall justeras av ordföranden och två ledamöter.                     

7.9 Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. En medlems rätt vid 
föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller av den som är 
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftligt 
undertecknad fullmakt. 

7.10 Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum om 
någon så begär. Beslut fattas där annat ej framgår av stadgarna, med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, dock skall vid val avgörande 
ske genom lottning. 

7.11 Ledamot av styrelsen skall icke delta i beslut om ansvarsfrihet för 
förvaltningsåtgärd och inte heller vid val av revisor.  

§ 8 Avgifter m.m. 
8.1 Medlem skall erlägga årsavgift med belopp som fastställs av ordinarie 
föreningsstämma för ett (eller flera om så beslutas) kommande räkenskapsår i 
taget. Nuvarande årsavgift framgår av Bilaga. 

8.2 Årsavgift jämte serviceavgift enligt 8.3 nedan betalas vid inträdet. Övriga 
medlemmar betalar årsavgiften och serviceavgiften för löpande räkenskapsår före 
januari månads utgång. Betalda avgifter återbetalas inte. 

8.3 Utöver avgifter som nu sagts skall medlem betala serviceavgift till 
Servicebolaget med belopp som ordinarie föreningsstämman fastställer för ett 
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(eller flera om så beslutas) räkenskapsår i taget. Principer för detta och nuvarande 
belopp framgår av Bilaga.  

8.4 Styrelsen äger, om skäl därtill är, helt eller delvis medge medlem befrielse 
från skyldighet att erlägga årsavgift eller serviceavgift till servicebolaget 
preliminärt intill dess nästa föreningsstämma hållits. På nästföljande 
föreningsstämma skall föreningsstämman besluta i frågan. Om medlemmen på 
föreningsstämman ej beviljas fortsatt avgiftsfrihet har medlemmen rätt till 
omedelbart utträde.  

§ 9 Uteslutning 
9.1 Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen, på annat sätt motverkar 
dess syften och inte uppfyller sina förpliktelser mot föreningen kan uteslutas. 
Styrelsen beslutar om medlem skall uteslutas. Beslut om uteslutning får ej fattas 
utan att medlemmen fått tillfälle att yttra sig.   

9.2 Medlem har rätt att på begäran avge svaromål samt att personligen infinna sig 
inför styrelsen i uteslutningsärende avseende medlemmen i fråga. Medlem som 
uteslutits har rätt att begära omprövning av ärendet, vilket i så fall skall ske på 
nästa föreningsstämma. 

9.3 Medlem som uteslutits är skyldig att erlägga avgifter för hela det räkenskapsår 
under vilket uteslutning sker samt ersätta föreningen för eventuell överskjutande 
skada som föreningen tillfogats av medlemmen. 

9.4 Medlem som underlåtit att erlägga stipulerade avgifter inom tre månader efter 
den dag, då anmodan om betalning i rekommenderat brev avsänts till honom, 
anses ha utträtt ur föreningen. 

§ 10 Utträde 
10.1 Medlem har rätt att utträda ur föreningen, varvid 8.2 sista meningen gäller. 
Begäran om utträde ska vara skriftlig. 

§ 11 Ändring av stadgar och upplösning av föreningen 
11.1 Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen är ej 
giltigt med mindre än att beslutet fattats vid två på varandra följande 
föreningsstämmor, varav minst en är ordinarie föreningsstämma, och vid den 
stämma som sist hålles biträtts av en majoritet motsvarande minst två tredjedelar 
av de röstande samt att kommunfullmäktige i Huddinge godkänner beslutet. 
Kallelse till den sista föreningsstämman får inte ske innan den första 
föreningsstämman hållits. Behållna tillgångar vid föreningens upplösning skall 
tillfalla medlemmarna med samma andelstal som legat till grund för senaste 
serviceavgift. 

 


