Stadgar OSGi Users' Forum Sweden
§1

Föreningens namn
Föreningen namn är "OSGi Users' Forum Sweden"

§2

Föreningens syfte
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att aktivt
delta i diskussion och utveckling av OSGi teknologi, samt att främja dess
användning.

§3

Föreningsform
Föreningen är en ideell förening

§4

Säte
Föreningen har sitt säte i Göteborg.

§5

Verksamhetsår
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
För varje räkenskapsår skall styrelsen avge årsredovisning.
Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§6

Medlemskap
Medlem i föreningen är individer eller juridisk person som väljs in av föreningens
styrelse och betalar medlemsavgift till styrelsen. Medlem måste ta del av
föreningens stadgar för fullbordat medlemskap

§7

Utträde
Medlem äger rätt att säga upp sig till utträde ur föreningen. Utträde sker genom
att skriftligen meddela detta till styrelsen och medlem anses därmed omedelbart
lämnat föreningen.

§8

Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen, på annat sätt motverkar
dess syften eller inte uppfyller sina förpliktelser mot föreningen och inte, efter
påpekande, gör rättelse kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av
föreningsstämman och träder ikraft vid denna stämma. Den som uteslutits
förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens
angelägenheter.

§9

Medlemsavgift
Föreningen äger rätt att ta ut en årsavgift samt en serviceavgift.
Medlem skall till föreningen betala den årsavgift som föreningsstämman beslutar.
Årsavgiften fastställs av styrelsen, till ett fast belopp, lika för alla medlemmar.

§ 10

Styrelse
Föreningens löpande angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen skall ha
lägst 3 och högst 12 ledamöter.
Ledamöterna väljs för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.
Styrelsen sammanträder på tid den beslutar, på kallelse av ordföranden eller då
minst en tredjedel av föreningens medlemmar begär det.
Styrelsen är beslutsför då närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare
överstiger hälften av hela antalet ledamöter.
Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden vid
sammanträdet utslagsröst.
Beslutsprotokoll skall föras av styrelsen.

§ 11

Firmateckning
Styrelsen företräder föreningen och kan även teckna dess eventuella firma.
Styrelsen kan bemyndiga två ledamöter i förening att teckna föreningens firma.

§ 12

Utskott
Styrelsen får utse utskott för beredning av särskilda frågor.
Styrelsen kan inrätta expertråd med anställda från medlemmarna, hos de egna
bolagen och utomstående experter.

§ 13

Föreningsstämma
Medlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas i
föreningsstämman. Varje medlem har en rösträtt. Medlem kan företrädas genom
fullmakt.
Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader från utgången av varje
räkenskapsår. Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det
eller minst 30% av medlemmarna begär det.
Styrelsens ordförande skall öppna föreningsstämman och vara ordförande intill
stämmoordförande utsetts.
Kallelse till föreningsstämma skall utfärdas senast fyra veckor före såväl
ordinarie som extra stämma. Kallelse skall ske skriftligen till utsedda
stämmoledamöter. I kallelsen skall anges de ärenden som skall förekomma på
stämman.
å ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
a. Val av protokollförare.
b. Val av två justerare och en ersättare.

c. Upprättande och godkännande av röstlängd.
d. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
e. Val av stämmoordförande
f. Rapport och genomgång av det gångna årets aktiviteter.
g. Föredragning av verksamhetsberättelsen och årsredovisning
för det gångna verksamhetsåret.
h. Föredragning av revisionsberättelsen.
i. Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
j. Fråga om dispositioner beträffande vinst eller förlust.
k. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
l. Fråga om fastställelse av arvoden åt styrelsens ledamöter och
åt förtroendevalda revisorer.
m. Val av ledamöter till styrelsen.
n. Val av revisorer och ersättare för dessa.
o. Övriga val.
p. Beslut om handlingsplan för föreningens fortsatta verksamhet.
q. Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår
r. Övriga ärenden.
Vid föreningsstämman skall föras protokoll som undertecknas av ordföranden
och utsedda justerare.
Protokollet skall vara tillgängligt för medlemmarna senast 6 veckor efter
stämman.
Föreningsstämman är beslutsför då närvarande medlemmar överstiger hälften av
hela antalet medlemmar.
Föreningsstämman beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal har
stämmoordföranden vid sammanträdet utslagsröst.
Beslut om att utesluta en medlem är giltigt om det biträtts av minst två tredjedelar
av de röstande.

Beslut om att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt om
samtliga röstberättigade i föreningen enat sig om det. Beslutet är även giltigt om
det fattas på två på varandra följande stämmor. På den senare stämman skall
beslutet biträdas av minst två tredjedelar av de röstande.
§ 14

Revisorer
Föreningen skall ha en revisor. Revisor utses av ordinarie föreningsstämma för
tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.
Revisorn skall i den omfattning som följer av god revisionssed granska
föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.
Revisorn skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till ordinarie
föreningsstämma.

§ 15

Upplösning
För beslut om föreningens upplösning gäller vad som föreskrivs om ändring av
stadga sista stycket.
Eventuella behållna tillgångar vid föreningens upplösning skall tillfalla
medlemmarna.
Ovanstående stadgar har antagits på konstituerande föreningsstämma den 19
oktober 2007

