
 

 STADGAR för INLANDSKOMMUNERNA  
EKONOMISK FÖRENING 
Org.nr. 716461–8980 

  
 § 1 
Firma Föreningens firma är Inlandskommunerna Ekonomisk Förening 
  
 § 2 
Ändamål Föreningen har till ändamål 

 
 Att utgöra ett kraftfullt kommunpolitiskt nätverk för Inlandets 

utveckling från Vänern i söder till Treriksröset i norr. 

 Att stärka samverkan och profilera Inlandet.  

 Att påverka politiken för Inlandet  

 Att arbeta med gemensamma näringspolitiska frågor. 

 Att utveckla infrastrukturen, främst Inlandets järnvägar med 
Inlandsbanan som sammanhållande band samt Inlandsvägarna rv 26 
och E45. 

 Att lyfta fram Inlandets naturresurser i omställningen till ett hållbart 
Sverige samt att stärka inflytandet över och ersättningen från dessa 
resurser. 

 Att i övrigt behandla frågor som medlemmarna anser betydelsefulla 
och av gemensamt intresse. 

  
 § 3 
Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. 
  
 § 4 
Medlemskap Medlemskap står öppet för kommuner längs Inlandsbanan och 

Inlandsvägarna rv 26 och E45 mellan Vänern och Treriksröset. Även 
inlandskommuner utan direkt kontakt med banan och vägarna erbjuds 
medlemskap. 

  
 Beslut om antagande av medlem fattas av föreningens styrelse. 

Vägras sökande medlemskap ska styrelsen på sökandes anmodan 
hänskjuta frågan till avgörande av ordinarie föreningsstämma. 

  
 § 5 
Andel och insats Varje kommun deltar med en andel. Insatsen för andel utgör 30 000 

kronor.  
  
 § 6 
Medlemsavgift Medlem ska erlägga årlig medlemsavgift till föreningen. Avgiften 

fastställs av föreningsstämman och är lägst 15 000 kronor och högst 
75 000 kronor. Avgiften differentieras efter kommunstorlek och 
koppling till Inlandsbanan och Inlandsvägarna. 

  



 § 7 
Utslutning Medlem som inte följer av föreningens fattade beslut, företar 

handling som skadar föreningen, motverkar dess ändamål eller inte 
längre uppfyller kraven för medlemskap kan uteslutas av styrelsen. 
Beslut ska biträdas av minst 5/7 av styrelsens ledamöter. Medlem 
som uteslutits äger rätt att söka ändring i styrelsens beslut vid 
föreningsstämma 

  
 § 8 
Föreningens organ Föreningens organ utgörs av föreningsstämma, styrelse, och 

revisorer. 
  
 § 9 
Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålls årligen inom sex månader från 

utgången av varje räkenskapsår. Kallelse till föreningsstämma sker 
tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie och 
extra föreningsstämma. 

  
 Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma: 
 1. Val av ordförande 

2. Val av två justeringsmän 
3. Beslut i fråga om stämman utlysts i behörig ordning 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
7. Beslut om dispositioner beträffande vinst och förlust enligt 

den fastställda balansräkningen 
8. Beslut i fråga om beviljande av ansvarsfrihet för 

styrelseledamöterna och eventuell verkställande direktör 
9. Fastställande av medlemsavgift för det nästföljande 

räkenskapsåret 
10. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och 

revisorerna 
11. Val av styrelseledamöter, suppleanter och ordförande i 

styrelsen 
12. Val av revisor med suppleant 
13. Andra ärenden som ankommer på stämman enligt lagen om 

ekonomiska föreningar eller enligt föreningens stadgar 
  
 Vid föreningsstämma äger medlem delta med en röst. Kallelse till 

föreningsstämma och övriga meddelanden till medlemmarna ska ske  
med vanligt brev eller e-post. 

  
 § 10 
Styrelse och 
arbetsutskott 

Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter med lika 
många suppleanter. 

  
 Styrelse och styrelsens ordförande väljs vid ordinarie 

föreningsstämma för tiden från den ordinarie föreningsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 



slutet av den ordinarie föreningsstämma som följer närmast efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 

  
 § 11 
Firmateckning Styrelsen utser de personer som tecknar föreningens firma. 
  
 § 12 
Revisorer Revisorerna ska vara en ordinarie med en suppleant som utses av 

ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för dessa ska vara den 
samma som för styrelsen.  

  
Valberedning §13 
 Valberedningen om tre ledamöter, varav en sammankallande, utses 

av föreningsstämman. 
  
 § 14 
Räkenskapsåret Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår. 
  
Stadgeändring § 15 
 Beslut om ändring av stadgarna fattas vid ordinarie årsstämma med  

2/3-dels majoritet. 
  
 § 16 
Likvidation Beslut om likvidation av föreningen kan fattas på ordinarie 

föreningsstämma av minst 2/3 av vid mötet närvarande 
röstberättigade medlemmar. 

  
 Behållna tillgångar vid upplösningen ska användas till ändamål som 

främjar Inlandets utveckling. 
  
 § 17 
Vinst Vinstutdelning till medlemmarna sker i proportion till andelsinsatsens 

storlek. 
  
  
Föreningens verksamhet regleras i övrigt av lagen (1987:667) om ekonomiska 
föreningar, reviderad den 1 juni 2016. 
  
  
Dessa stadgar är fastställda vid ordinarie föreningsstämma  
den 23 maj 2019. 
  
  

 


