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Stadgar för

SMÅKOM
SmåKom är en partipolitiskt oberoende ideell förening vars syfte är att stärka de till
befolkningstalet små kommunerna.
§ 1. Namn
Föreningens namn är SmåKom ideell förening
§ 2. Ändamål.
SmåKom har till ändamål:
• att främja ett brett samarbete mellan de små kommunerna
• att underlätta för de små kommunerna att uppnå gemensamma lösningar
• att jobba med omvärldsbevakning, främst inriktat på de av medlemmarna prioriterade
frågorna
• att vara ett språkrör för de små kommunerna på i första hand nationell nivå
§ 3. Verksamhets- och räkenskapsår
SmåKoms verksamhets- och räkenskapsår omfattar perioden 1 januari till och med 31 december.
§ 4. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av föreningsstämma, extra föreningsstämma eller
höstmöte. Beslut om ändring av stadgar kräver godkännande med minst två tredjedelar av antalet
avgivna röster.
§ 5. Upplösning av SmåKom
För upplösning av SmåKom krävs beslut av föreningsstämma eller extra föreningsstämma. Beslut
om upplösning av SmåKom kräver godkännande med minst två tredjedelar av antalet avgivna
röster. Eventuella tillgångar betalas vid en upplösning av föreningen tillbaka till medlemmarna i
proportion till innevarande års/senaste årets inbetalade medel.
§ 6. Medlemskap
SmåKom består av de kommuner som upptagits som medlemmar.
Kommuner kan efter ansökan och beslut i styrelsen beviljas medlemskap i SmåKom.
En kommuns ansökan om medlemskap ska styrkas genom ett politiskt beslut.
§ 7. Utträde m.m.
Kommun som önskar utträda ur SmåKom ska skriftligen anmäla detta till styrelsen senast den 15
oktober, varefter utträde sker i samband med aktuellt räkenskapsårs slut.
En kommuns ansökan om utträde ska styrkas genom ett politiskt beslut.
Ett utträde får ske tidigast ett år efter inträdet.

Styrelsen kan utesluta medlem som inte har betalat beslutade avgifter, har motarbetat föreningens
ändamål eller brutit mot föreningens stadgar.
En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma eller extra
föreningsstämma genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelande om
uteslutning skickades till medlemmen.
När föreningsstämman avgör frågor om uteslutning av medlem gäller två tredjedels majoritet.
§ 8. Medlems rättigheter och skyldigheter samt avgifter
Medlem:
• Har rätt att delta i sammankomster som ordnas för medlemmarna, och har i övrigt de förmåner
som beslutas av styrelsen eller föreningsstämman.
• Erhåller kontinuerlig information om SmåKoms verksamhet.
• Ska följa SmåKoms stadgar och beslut som fattas av dess beslutande organ.
• Ska betala avgift enligt årlig faktura.
Medlemsavgiften per år i SmåKom är:
Medlemsavgiften består av två delar, dels en grundavgift samt en avgift per invånare, avgiften
beslutas av rikskonferensen.
§ 9. Föreningsstämma och höstmöte
Föreningsstämman, som är SmåKoms högsta beslutande organ, hålls i samband med SmåKoms
årliga rikskonferens före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till föreningsstämman ska via styrelsen sändas till medlemmarna senast tre veckor före
stämman eller mötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelse samt styrelsens förslag och
inkomna motioner med yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast tre veckor före
föreningsstämman.
Höstmötet hålls före utgången av november månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till höstmötet ska via styrelsen sändas till medlemmarna senast tre veckor före mötet.
Styrelsens förslag till budget samt prioriterade frågor för nästkommande år ska finnas tillgängliga
för medlemmarna senast tre veckor före mötet.
§ 10. Motioner och förslag att behandlas av föreningsstämman
Medlemmar får lämna motion att behandlas på föreningsstämman. Motioner ska vara styrelsen
tillhanda senast sex veckor före stämman. Styrelsen ska avge skriftligt yttrande över motion som
behandlas vid föreningsstämman.
§ 11. Rösträtt samt yttranderätt vid medlemsmöten
Varje medlem som har betalat årsavgift har en röst.
Den årliga föreningsstämman, höstmötet eller den extra stämman är beslutsmässig med det antal
röstberättigade medlemmar som är närvarande.

Beslut fattas med acklamation. Alla frågor avgörs med enkel majoritet, om inte annat anges i
dessa stadgar. Val avgörs med relativ majoritet (den som erhållit högsta antalet röster vid
respektive val). Omröstning sker alltid öppet.
Vid omröstningar som inte gäller val har ordföranden utslagsröst vid lika röstetal.
§ 12. Ärenden vid den årliga föreningsstämman
Vid föreningsstämman ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt
2. Fastställande av röstlängd
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för stämman
6. Behandling av styrelsens årsredovisning inklusive resultat- och balansräkning för det senaste
verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen gällande aktuell period
9. Fastställande av avgifter
10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
11. Beslut om regler för resor, ersättningar m.m.
12. Val av ordförande för en tid av ett år
13. Val av tre övriga ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år
14. Val av en ordinarie revisor samt en revisorsersättare för en tid av två år
15. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av två år
16. Övriga frågor
17. Avslutning.
§ 13. Val av valberedning
Föreningsstämman beslutar om vilka som ingår i valberedningen. Valberedningen består av fyra
personer. Valberedningens ledamöter väljs på föreningsstämman för en tid av två år. Hälften av
ledamöterna väljs år ett och hälften påföljande år. De på föreningsstämman valda ledamöterna
utser inom sig sammankallande.

§ 14. Val av styrelse
Föreningens styrelse ska bestå av ordförande samt sex ordinarie ledamöter. Inga ersättare väljs.
Ordföranden väljs för en tid av ett år. Styrelseledamöter väljs på föreningsstämman för en tid av
två år. Hälften av ledamöterna väljs år ett och hälften påföljande år. De på föreningsstämman
valda styrelseledamöterna utser inom sig vice ordförande och arbetsutskott.
Medlem har rätt att lämna förslag på ordförande och ledamot i styrelsen.
Valbara till styrelsen är förtroendevalda ur medlemskommunerna.
I styrelsen kan varje medlemskommun representeras av högst en person.
Medlem har även rätt att lämna förslag på ledamot i valberedning samt revisor.

Vid val av styrelse eftersträvas att ledamöterna ska ha en så god geografisk spridning som möjligt
samt en jämställd könsfördelning.
Styrelsen skall varje år fastställa en arbetsordning.
§ 15. Ärenden vid höstmöte
Vid höstmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fråga om höstmötet har utlysts på rätt sätt
2. Fastställande av röstlängd
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
6. Fastställande av prioriterade frågor för kommande år
7. Fastställande av budget för kommande år
8. Övriga frågor
9. Avslutning
§ 16. 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.
Kallelse till extra föreningsstämma ska ske skriftligt och innehålla skälen för den extra stämman.
Styrelsen ska snarast meddela medlemmarna och revisorerna att extra föreningsstämma ska hållas
inom en månad.
Kallelse till extra föreningsstämma ska vara medlemmarna och revisorerna tillhanda senast sju
dagar före stämman. Den extra föreningsstämman ska enbart behandla den eller de frågor som
föranlett stämman.

