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Stadgar för 
 
SmåKoms vänförening 
 
 
 
Ingress 
SmåKom är ett nationellt, partipolitiskt oberoende, nätverk för landets små kommuner, vilket 
bildades 1989 i Vadstena.  SmåKoms vänförening är en ideell förening med syftet att stärka 
SmåKoms möjligheter att förverkliga sina ändamål. 
 
§ 1.  Ändamål. 
        SmåKoms vänförening har till ändamål: 

a) att främja ett brett samarbete mellan de små kommunerna 
b) att underlätta för de små kommunerna att uppnå gemensamma lösningar 
c) att vara ett språkrör för de små kommunerna på i första hand nationell nivå 
d) att disponera och prioritera användningen av föreningens medlemsavgifter 

 
§ 2.  Sammansättning och säte 

SmåKoms vänförening består av de kommuner som upptagits som medlemmar. 
Föreningen har sitt säte i Leksand. 

 
§ 3.  Beslutande organ 

SmåKoms vänförenings beslutande organ är föreningsstämman, extra föreningsstämma 
och dess emellan styrelsen.   

 
§ 4.  Firmateckning   
        SmåKoms vänförening tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar av två sty- 
        relseledamöter eller av en eller flera särskilt utsedda personer.      
 
§ 5.  Verksamhets- och räkenskapsår 
        SmåKoms verksamhets- och räkenskapsår omfattar perioden 1.1. t.o.m. 31.12.   
 
§ 6.  Stadgetolkning m.m. 

Om det uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som 
inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande föreningsstämma. I 
brådskande fall får styrelsen avgöra frågan.   
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§ 7.  Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av den årliga föreningsstämman med minst två 
tredjedelar av antalet avgivna röster  

 
§ 8.  Upplösning av SmåKoms vänförening 

För upplösning av SmåKoms vänförening krävs beslut av föreningsstämman med minst 
två tredjedelar av antalet avgivna röster. Eventuella tillgångar betalas vid en upplösning 
av föreningen tillbaka till medlemmarna i proportion till tidigare inbetalade medel. 

 
§ 9.  Medlemskap 

Medlemskap beviljas alla till befolkningstalet små kommuner vars invånarantal 
understiger eller är ungefär lika med 11.000 invånare. Medlemskap beviljas efter skriftlig 
ansökan. Efter skriftlig ansökan kan även något större kommuner beviljas medlemskap. 
 
Beslut att bevilja eller avslå ansökan om medlemskap skall fattas av styrelsen. Om ett 
avslag överklagas av en sökande kommun sker detta genom skriftlig anmälan till 
nästkommande årliga föreningsstämma. 

   
§10. Utträde m.m. 

Kommun som önskar utträda ur SmåKoms Vänförening skall skriftligen anmäla detta till 
styrelsen senast den 15 oktober varefter utträde sker i samband med räkenskapsårets slut. 
 
Ett utträde får dock ske tidigast ett år efter inträdet.  
 
Styrelsen kan utesluta medlem som har försummat att betala av vänföreningen beslutade 
medlemsavgifter eller uppenbart motarbetat föreningens intressen. 
 
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. 

 
§11. Medlems rättigheter och skyldigheter 
        Medlem:  
        Har rätt att delta i sammankomster som ordnas för medlemmarna 
        Har rätt till kontinuerlig information om vänföreningens angelägenheter 
        Skall följa vänföreningens stadgar och beslut som fattas av dess beslutande organ 
        Skall betala medlemsavgift senast 1:a februari varje år som medlemskapet gä ller 
        Har lägre avgifter vid konferenser o.d. än icke medlemmar. 
 
§12. Föreningsstämma och extra föreningsstämma 

Föreningsstämman, som är vänföreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången 
av september varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer – alternativt i samband 
med SmåKoms årliga rikskonferens. 
 
Kallelse till föreningsstämman skall via styrelsen sändas till medlemmarna senast tre 
veckor före stämman. Verksamhets- och förvaltningsberättelse samt styrelsens förslag 
och inkomna motioner med yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast två 
veckor före föreningsstämman.  
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§13. Förslag att behandlas av föreningsstämman 
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas på föreningsstämman. Förslag 
från medlem eller medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före 
stämman. Styrelsen skall avge skriftligt yttrande över förslaget som presenteras vid 
föreningsstämman. 
 
 

§14. Rösträtt samt yttranderätt 
Medlem som betalt medlemsavgift har rösträtt. Varje medlem har en röst. 

 
 
§15. Beslutsmässighet 

Den årliga föreningsstämman eller den extra stämman är beslutsmässig med det antalet 
röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 
 

§16. Beslut och omröstning 
Beslut fattas med acklamation eller om så begärs med votering. Alla frågor utom 
stadgefrågor avgörs med enkel majoritet. Val avgörs däremot med relativ majoritet (den 
som erhållit högsta antalet röster vid respektive val). Omröstning sker alltid öppet. 
 
När omröstningar inte gäller val av ledamöter skall vid lika röstetal det förslag som 
biträds av ordföranden gälla. Målet vid omröstningar och val av personer bör om möjligt 
vara att eftersträva consensus. 

         
§17. Valbarhet 

Valbara till styrelsen är de personer som medlem eller medlemmar nominerar. Till 
styrelsen men även valberedning och revisorer kan endast den nomineras som tillhör en 
kommun som är medlem i vänföreningen. Ledamot i styrelsen bör i första hand utses ur 
medlemskommunernas politiska ledning.  Varje medlemskommun kan representeras av 
endast en person. 

 
§18. Ärenden vid den årliga föreningsstämman 
        Vid föreningsstämman skall följande behandlas och protokollföras: 

1. Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt 
2. Fastställelse av röstlängd 
3. Fastställande av föredragningslista 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
5. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare för stämman 
6. Behandling av styrelsens årsredovisning inklusive resultat- och balans-

räkning för det senaste verksamhetsåret 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen gällande aktuell period 
9. Fastställelse av medlemsavgifter 
10. Fastställelse av verksamhetsplan 
11. Fastställelse av vänföreningens budget för kommande år 
12. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 
13. Beslut om ev. ersättningar till styrelseledamöter och revisorer 
14. Val av ordförande för en tid av ett år 
15. Val av tre övriga ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år 
16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av två år 
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17. Val av valberedning för en tid av ett år 
18. Övriga frågor 
19. Avslutning. 

 
§ 19. Stämmopreciseringar 

Årsrevisionen skall vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen senast 
fyra veckor före ordinarie årsmöte. Styrelsens årsredovisning skall avlämnas till 
revisorerna senast sex veckor före årsmötet. 
 

§20. Val av styrelse 
Vid val av styrelse skall eftersträvas att ledamöterna skall täcka en så god geografisk 
spridning över landet som möjligt. Föreningens styrelse skall bestå av sju ordinarie 
ledamöter inklusive ordförande. Ordfö randen väljs för en tid av ett år. Övriga 
styrelseledamöter väljs på föreningsstämman för en tid av två år. Hälften av ledamöterna 
väljs år 1 och hälften påföljande år. De på föreningsstämman valda styrelseledamöterna 
utser inom sig vice ordförande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet och vid lika 
röstetal beslutas i enlighet med den uppfattning som ordföranden biträder. 

 
§21. Ersättningar till styrelseledamöter 

Styrelseledamöter har rätt till ersättning för resor, eventuella extra matkostnader, 
övernattningar och förlorad arbetsförtjänst för de förrättningar som styrelsen beslutar om 

 
 
§22. Extra föreningsstämma 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsstämma. Skyldighet att kalla till 
extra föreningsstämma gäller när revisorerna så begär eller när minst en tredjedel av 
medlemmarna begär det. 
 
Framställan om extra föreningsstämma skall ske skriftligt och innehålla skälen för det 
extra mötet. När styrelsen har mottagit en sådan skrivelse skall styrelsen inom 14 dagar 
kalla till ett sådant möte och det skall hållas inom 1 månad från kallelsen.  
 
Kallelse om extra föreningsstämma skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före 
mötet. Den extra stämman skall enbart handla om det eller de spörsmål som föranlett 
mötet. Rösträttsregler gäller enligt vad som sägs ovan i § 14, 15 och 16. 

 
 
 
 


