
Stadgar

Föreningens namn

§ 1 
Föreningens namn är Föreningen Immaterialrättsligt Forum. 

§ 2
Föreningen Immaterialrättsligt Forum har till uppgift att främja diskussion och 
utveckling inom det immaterialrättsliga området genom bl a samverkan mellan 
praktiskt eller vetenskapligt yrkesverksamma, även som att idka därmed förenlig 
verksamhet.

§ 3 
Medlem i föreningen kan vara fysisk eller juridisk person och som har erlagt den av 
föreningen beslutade medlemsavgiften.

§ 4
Medlem som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen äger vid val 
och fattande av beslut på föreningsstämma yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt.

§ 5
Medlem som fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter och inte vill kvarstå i föreningen, 
skall skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse och skall därmed anses ha 
utträtt ur föreningen.

§ 6
Medlem som motverkar föreningens syfte eller ändamål eller handlar i strid mot 
föreningens stadgar och beslut kan av styrelsen uteslutas. Innan beslut härom fattas, 
skall medlemmen skriftligen underrättas samt beredas möjlighet att inom skälig tid 
därefter yttra sig i frågan. 

Medlem som uteslutits äger rätt att på föreningens föreningsstämma eller på extra 
föreningsstämma söka ändring i beslutet, om medlem inom 14 dagar efter beslutets 
emottagande hos styrelsen skriftligen begär att frågan skall underställas 
föreningsstämma eller extra föreningsstämma. 

Styrelse

§ 7
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst sex 
ordinarie ledamöter. Styrelsen och styrelsens ordförande utses av föreningsstämman 
för tid intill nästa föreningsstämma.

§ 8
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.

§ 9
Styrelsen har sitt säte i Malmö.



§ 10
Styrelsen sammanträder då ordföranden eller minst hälften av ledamöterna så 
bestämmer, dock minst fyra gånger per verksamhetsår.

§ 11
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

§ 12
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal vid valfrågor avgör lottning och vid 
övriga frågor har ordföranden utslagsröst.

§ 13
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, på sätt styrelsen beslutat.

§ 14
Styrelsen utlyser sammankomster med föreningen samt ombesörjer i övrigt 
föreningens angelägenheter.

§ 15
Styrelsen antar och kallar nya medlemmar i föreningen.

§ 16
Styrelsen skall i övrigt bereda frågor som skall behandlas på föreningsstämma eller 
extra föreningsstämma samt ansvara för och förvalta föreningens medel. Styrelsen 
äger rätt att besluta i samtliga frågor som rör föreningens löpande verksamhet.

Verksamhetsår

§ 17
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 
december.

Medlemsavgift

§ 18
Till bestridande av föreningens utgifter erlägger varje medlem årsavgift under januari 
månad varje verksamhetsår. Medlemsavgift kan utgå med skilda belopp för 
respektive juridisk person och fysisk person.

Föreningsstämma

§ 19
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman.

§ 20
Föreningsstämman skall avhållas senast tre månader efter avslutat verksamhetsår.

§ 21
Extra föreningsstämma kan avhållas, om minst hälften av styrelseledamöterna så 



kräver eller om minst 1/10 av föreningens medlemmar skriftligen framställer 
önskemål härom till föreningens styrelse.

§ 22
Styrelsen beslutar om tid och plats för föreningsstämman.

§ 23
Skriftlig kallelse skall utfärdas minst 14 dagar före mötet. På föreningsstämman skall 
följande frågor behandlas.
1. Val av mötesordförande.och mötessekreterare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän och tillika rösträknare.
4. Prövning av fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Fastställande av dagordning.
6. Framläggande av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Val av föreningens ordförande för det kommande verksamhetsåret.
12. Val av föreningens övriga styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret.
13. Val av revisorer för det kommande verksamhetsåret inklusive eventuella 
revisorssuppleanter.
14. Fastställande av medlemsavgifter.
15. Till mötet av styrelsen eller av medlem hänskjuten fråga.
16. Övriga frågor, varom beslut ej kan fattas.

§ 24
Styrelsens ledamöter äger inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet.

§ 25
Medlem kan inkomma med motion till föreningsstämman. För att motion skall 
behandlas skall motion vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före dagen för 
föreningsstämman.

§ 26
Medlem äger en röst vid föreningsstämman och vid extra föreningsstämma, om 
medlem fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen.

§ 27
Beslut vid föreningsstämma och extra föreningsstämma fattas med enkel majoritet, 
om ej annat stadgas. Omröstning sker öppet, om intet annat begärs. Vid lika röstetal 
har ordföranden utslagsröst samt vid personligt val skall lottning verkställas.

Revision

§ 28
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser föreningsstämman 
högst två revisorer och eventuella revsiorssuppleanter för tid intill nästa 
föreningsstämma.



§ 29
Det åligger styrelsen att tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, 
föreningsstämmas-, föreningsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och 
övriga handlingar som revisorerna önskar ta del när helst de så begär.

§ 30
Revisorerna skall i enlighet med god revisionssed granska styrelsens förvaltning och 
räkenskaper för det gångna verksamhetsåret samt till styrelsen senast 30 dagar före
föreningsstämman överlämna revisionsberättelsen.

Stadgeändring

§ 31
Förslag om ändring av dessa stadgar får endast upptas till avgörande vid 
föreningsstämma och får inte antas med mindre än att frågan härom angetts i 
kallelsen till mötet. För godkännande av ändringsförslaget fordras att förslaget 
biträdes av minst 2/3 av de närvarande som skall representera minst hälften av 
antalet medlemmar.

Föreningens upplösning

§ 32
För beslut om upplösning av föreningen erfordras en majoritet av minst 2/3 av 
närvarande röstberättigade medlemmar vid två på varandra följande ordinarie 
föreningsstämmor.

§ 33
Beslut om upplösning av föreningen skall innehålla föreskrifter om användning av 
föreningens tillgångar sedan eventuella skulder reglerats. 


