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§ 1 Föreningens firma 
Föreningens firma är Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening, nedan kallad Föreningen.  

§ 2 Ändamål och verksamhet 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att samverka i 
frågor som bidrar till att stärka Västerås och regionen som ett ledande centrum för 
järnvägsteknologi. 
Exempelvis genom kunskapsutbyten som lockar fler till jobb och studier samt leder till fler och 
större affärer. Järnvägsklustret ska bidra till att Västerås och Västmanland är en självklar 
mötesplats som erbjuder lokal, nationell och internationell samverkan med fokus på samhällets 
behov av hållbara transportlösningar på spår. 

§ 3 Styrelsens säte 
Styrelsen har sitt säte i Västerås stad, Västmanlands län. 

§ 4 Medlemskap 
Till medlem kan antas ett företag eller organisation som kan förväntas följa Föreningens stadgar 
och beslut samt bidra till förverkligande av Föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av 
styrelsen eller av den styrelsen utser. 

§ 5 Medlems skyldighet 
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenlig medlemsinsats och av föreningsstämman fastställd 
Årsavgift samt i övrigt följa Föreningens stadgar och beslut. 

§6 Insats 
Varje medlem skall delta i Föreningen med ett insatsbelopp på 100 SEK, som skall betalas kontant 
mot faktura efter inträde i Föreningen. Insatsen återbetalas ej utom i de fall lagen om ekonomisk 
förening särskilt anger. 

§ 7 Årsavgift 
Varje medlem skall årligen till Föreningen betala en Årsavgift, vars storlek beslutas av 
föreningsstämman. Årsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.  

§ 8 Uteslutning 
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar Föreningen eller motarbetar 
dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur Föreningen. En utesluten medlem kan 
hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom 
en månad från det att meddelande om uteslutning skickades till medlemmen. 
Utesluten medlem äger inte rätt att göra anspråk på del av Föreningens tillgångar. 

§ 9 Medlems utträde 
Anmälan om utträde ur Föreningen ska göras skriftligen senast 3 månader före verksamhetsårets 
slut och handlingen ska vara försedd med medlemmens bevittnade namnunderskrift. 
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§ 10 Styrelsen 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter.  
Styrelsens ordförande väljs för en period på ett år medan övriga styrelseledamöter väljs på en 
period av 2 år. 
Styrelsens ordförande kan väljas från ickemedlem. 

§ 11 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen utser till särskilda 
firmatecknare.  

§ 12 Revisorer 
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en till två revisorer med högst två 
revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.  

§ 13 Räkenskaps- respektive verksamhetsår 
Föreningens räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår. 
Verksamhetsår avser perioden mellan två Ordinarie föreningsstämmor. 

§ 14 Årsredovisning 
Styrelsen skall lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie 
föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. 
Resultat- och balansräkning ska täcka räkenskapsåret medan förvaltningsberättelsen ska täcka 
verksamhetsåret. 

§ 15 Valberedningskommitté 
Valberedningskommittén ska bestå av minst två ledamöter, vilka väljs av Ordinarie 
föreningsstämma. Valberedningskommittén tar till kommande Ordinarie föreningsstämma fram 
förslag på ledamöter till styrelse och andra funktioner som tillsätts av Ordinarie föreningsstämma. 
Valberedningskommittén utarbetar sitt förslag efter kontakter med sittande styrelse samt med 
revisorer och medlemsrepresentanter. 

§ 16 Ordinarie föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före den 30 juni. Vid Ordinarie föreningsstämma skall 
följande ärenden behandlas:  
 

1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av 
protokollförare 

2. godkännande av röstlängden 
3. val av en eller två justeringsmän 
4. fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 
5. fastställande av dagordning 
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse 
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller 

förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras 
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen 
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9. frågan om arvoden till styrelseledamöter samt revisorer  
10. verksamhetsplan samt årsavgift för kommande verksamhetsår 
11. beslut om antal styrelseledamöter som skall väljas 
12. val av styrelsens ordförande på ett år 
13. val av styrelseledamöter på två år  
14. val av revisor/er och revisorssuppleant/er  
15. val av valberedning 
16. övriga ärenden, som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller Föreningens stadgar 

 

§ 17 Extra föreningsstämma 
Extra föreningsstämma hålls  
• när så påfordras av styrelsen, 
• när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller  
• när så skriftligen begärs av röstberättigade medlemmar till ett antal av minst 10% av antalet 

medlemmar vid föregående verksamhetsårs slut. 
Skriftlig anmälan från revisor eller medlemmarna ska vara sekreteraren tillhanda senast 30 dagar 
före avsedd stämmodag. 
 
Vid Extra föreningsstämma hanteras ärende 1-5 samt 16 enligt dagordning för Ordinarie 
föreningsstämma. 

§ 18 Rösträtt 
Varje medlem har rätt till en röst vid föreningsstämman. 

§ 19 Kallelse och andra meddelanden 
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per post eller e-post. Kallelse skall skickas tidigast fyra 
veckor före föreningsstämman och senast två veckor före Ordinarie föreningsstämma samt senast 
en vecka före Extra föreningsstämma. 
Även andra meddelanden till medlemmarna sker skriftligen via post eller e-post.  
Då kallelse har gått ut till föreningsstämman skall styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om 
detta genom post eller e-post. 
 

§ 20 Vinstfördelning 
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till 
reservfonden skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut till 
medlemmarna. 

§ 21 Upplösning 
Vid Föreningens upplösning skall Föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna. 

§ 22 Övrigt 
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.   


