Förslag nya Stadgar för Stockholms Innovatörskrets, STIK

För den ideella föreningen Stockholms Innovatörskrets, STIK, med säte i Stockholm, gäller följande
stadga som initialt fastställdes av STIKs ordinarie föreningsstämma, samt godkändes av Svenska
Uppfinnareföreningens styrelse den 24 februari 2005. Stadgan har därefter uppdaterats vid flera
tillfällen*, senast vid extra föreningsstämma den 10 december 2020 respektive påföljande ordinarie
föreningsstämma den xx yyy 2021.
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§ 1. Föreningens syfte och ändamål
Föreningen är en regional organisation för personer och företag och dess företagsnamn är
Stockholms Innovatörskrets. Föreningen har till syfte att regionalt verka för främjandet av ett
hållbart, inkluderande och jämställt idébärarande-, uppfinnar- och innovationsklimat. Föreningen ska
i synnerhet arbeta för att stärka uppfinnarens roll i samhället och att tydliggöra dennes betydelse för
samhällets utveckling, tillväxt och välstånd.
Föreningen ska arbeta allmännyttigt och är partipolitiskt obunden.
§ 2. Verksamhet
STIK ska målmedvetet, med särskilt fokus på hållbarhet, inkluderande och jämställdhet, arbeta för
att:
• Samla och sprida kunskap om uppfinnandets betingelser.
• Samla en kompetent uppfinnare- och entreprenörskår för uppfinnandets utveckling och
nyttiggörande.
• Utgöra ett forum för idéutbyte och samverkan.
• Öka förståelsen om uppfinnandets betydelse som kulturinsats och ekonomisk tillväxtfaktor.

• Utveckla uppfinnarnas/innovatörernas samverkan med näringsliv, forskning, utbildning och ideell
sektor.
• Främja barns och ungdomars intresse för uppfinnande och innovation.
• Erbjuda medlemmarna digitala plattformar som förkortar startsträckor och gör uppfinnandet
enklare, snabbare, tryggare och förenklar för kommunikation mellan medlemmarna och med det
övriga samhället.

§ 3. Struktur och organisation
STIK förenar i sig två huvudfunktioner:
En föreningsfunktion för idébärare, uppfinnare/innovatörer och entreprenörer samt en funktion för
enskilda personer och företag/organisationer som vill främja uppfinnandets utveckling och
nyttiggörande.
STIKs beslutande organ är föreningsstämma, extra föreningsstämma och styrelse.

§ 4. Tillhörighet
STIK ska som självständig, fristående förening genom föreningsmedlemskap vara ansluten till Svenska
Uppfinnareföreningen, nedan kallad "SUF".
Föreningsmedlemskap i SUF innebär att fullbetalande medlemmar i STIK även är medlemmar i SUF.
Valbar till STIKs representantskap i SUF är enskild fullbetalande medlem, som erlagt årsavgift senast
den sista februari aktuellt år.
STIK betalar till SUF av båda parter överenskomna avgifter.
STIK och dess medlemmar ska i tillämpliga delar även följa och bidra till utvecklingen av SUFs stadgar
och de beslut som fattas av SUFs föreningsstämma och styrelse.
STIK får ej agera i SUFs namn utan att detta särskilt medgivits eller beslutats av SUFs styrelse.

§ 5. Medlemskap och avgifter
Medlem i STIK är enskild person eller företag/organisation som accepterar STIKs stadgar och som
efter anmälan erlagt gällande avgift.
Medlemskap i STIK omfattar det kalenderår för vilket gällande avgift erlagts och till och med den sista
februari året därpå.
Medlemmarna i STIK utgörs, med avseende på inflytanderätt, av två kategorier, ”Fullbetalande
medlem” och ”Intressemedlem”.
•

Fullbetalande medlem är enskild person eller företag/organisation som antagits enligt ovan och
som erlagt beslutad medlemsavgift. Fullbetalande medlem har inflytanderätt.

•

Intressemedlem är enskild person eller företag/organisation som antagits enligt ovan och som ej
behöver erlägga medlemsavgift eller som erlagt annan överenskommen avgift. Intressemedlem
har inte inflytanderätt.

Föreningsstämma kan varje år besluta att utse en eller flera hedersmedlemmar om lämplig(a)
kandidat(er) finnes. Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift och räknas som fullbetalande
medlem på livstid.
Styrelsemedlemmar räknas som fullbetalande medlemmar och betalar ingen medlemsavgift.
Föreningsstämman kan besluta, alternativt ge styrelsen mandat att besluta, att inom ovanstående
kategorier definiera medlemsgrupper efter annan indelningsgrund, tex. med avseende på ålder eller
samarbetsform.
Medlemsavgifternas årliga belopp bestäms av föreningsstämman och avser nästkommande
verksamhetsår om annat ej beslutas av stämman. Stämman kan även ge styrelsen mandat att senast
den 30 oktober samma år besluta om avgifterna inom av stämman givna fastställda belopp.
Styrelsen har mandat att för särskild aktivitet medge rabatt på full årsavgift för period ej
överstigande ett (1) år och med högst 50 %.
Andra avgifter, exempelvis seminarieavgift och deras eventuella variation med avseende på
deltagarkategori, kan fastställas genom styrelsebeslut.

§ 6. Medlems rättigheter och skyldigheter
Varje fullbetalande medlem har inflytande på föreningen enligt dessa stadgar. Varje medlem är
skyldig att respektera stadgarna.
Fullbetalande medlem har rösträtt på föreningsstämma i STIK och i SUF.
Inbjudningar, kallelser eller annan viktig information delges medlemmarna via e-post och hemsida.
Det åligger varje medlem att till STIK meddela aktuell e-postadress.
Medlem kan via e-post till styrelsen säga upp sitt medlemskap.
Medlem som agerar i strid med god föreningssed eller STIKs stadgar kan uteslutas av styrelsen.
Styrelsens beslut kan överklagas genom att medlemmen begär att ärendet prövas av
föreningsstämma.
Erlagd medlemsavgift eller del därav kan ej återkrävas för medlemskap som avslutas i förtid.

§ 7. Föreningsstämma
Föreningsstämman är STIKs högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma ska hållas en gång
om året, dock senast före utgången av juni månad. Styrelsen ska delge fullbetalande medlemmar
kallelse till föreningsstämma och möteshandlingar via e-post, samt tillse att dessa även finns
tillgängliga på STIKs hemsida, www.stik.se, senast två veckor (14 dagar) före stämman.

Medlem som senast trettio (30) dagar före aktuell föreningsstämma är fullbetalande medlem och är
närvarande eller företrädd via fullmakt på stämman har en (1) röst.
Röstberättigad medlem kan genom fullmakt, med angivna ställningstaganden i de specifika
stämmofrågorna, företrädas av annan röstberättigad medlem. Respektive fullmaktstagare kan
företräda upp till tre (3) röstberättigade medlemmar.
Sådan fullmakt ska vara styrelsen tillhanda senast sju (7) dagar innan stämman.
Företagsägare med majoritetsinflytande eller exekutiv intressent i företaget får ej som dess ombud
representera företaget/organisationen vid stämman och samtidigt som fullbetalande medlem ha en
röst.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Fastställande av röstlängd och mötets behöriga utlysande.
2. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare och protokolljusterare tillika rösträknare).
3. Föredragningslista och tidsplanering.
4. Verksamhetsrapport – styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Fastställelse av resultat- och balansräkning.
6. Revisionsberättelse.
7. Beslut om disposition av årets resultat.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av ordförande.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Val av föreningens styrelse.
12. Val av ersättare till STIKs representantskap i SUF (årsmöte, extra årsmöten).
13. Val av föreningsrevisor och suppleant.
14. Val av ledamöter i valberedning och sammankallande
15. Medlemskategorier och årsavgifter.
16. Motioner.
17. Program och budget.
18. Övriga frågor som anmälts av styrelsen eller som noterats i punkt 3.
Endast frågor som angivits i kallelsen får slutgiltigt avgöras av föreningsstämman. Föreningsstämman
är beslutsmässig då minst två tredjedelar (2/3) av medlemmarna på fastställd röstlängd är
närvarande. Vid lika röstetal gäller det beslut som ordföranden biträder, utom vid val, där lotten
avgör. Styrelsen äger rätt att kalla till extra föreningsstämma. Styrelsen är skyldig att kalla till extra

föreningsstämma om så begärs av, av föreningen vald revisor eller av minst tio procent (10 %) av
föreningens röstberättigade medlemmar.

§ 8. Valnämnd och nomineringar
Valnämndsmedlemmar väljs för ett (1) eller två (2) år i taget. Nämnden ska bestå av tre (3) till fem (5)
ledamöter, varav styrelsen kan utse högst två (2) varav en (1) sammankallande. Antalet ledamöter
utsedda av stämman ska dock alltid utgöra majoritet. Styrelsemedlem eller revisor kan ej vara
valnämndsledamot.
Vid eventuellt bortfall av valnämndsmedlemmar äger styrelsen rätt att nominera nya ledamöter för
att tillse att valnämnden är behörig, under förutsättning att stämman så godkänner.
Valbar till styrelsen, STIKs representantskap i SUF, respektive STIKs valnämnd är enskild fullbetalande
medlem, som erlagt årsavgift senast den sista februari aktuellt år.
Valnämnd kan med styrelsens godkännande föreslå icke medlem till STIKs styrelse.
Vid nominering till styrelsen bör eftersträvas att som mest halva styrelsen kan utgöras av nyval.

§ 9. Styrelse
Styrelsen, med säte i Stockholm, består av ordförande samt ytterligare fyra (4) till elva (11) ordinarie
ledamöter. Styrelsen äger att inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga roller.
Ordföranden väljs för två (2) år och sitter högst två (2) mandatperioder i följd. Ordinarie ledamöter
väljs för två (2) år. Mandattiden bör gå omlott så att inte fler än halva antalet ledamöter avgår
samtidigt.
Mellan föreningsstämmorna är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
förvaltning och verksamhet. För avgörande av frågor inom styrelsen ska majoritetsbeslut gälla.
Styrelsen är beslutsför när minst hälften (50 %) av röstberättigade ledamöter är närvarande. Vid lika
röstetal avgörs beslutet av ordförandes röst.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst tre (3) styrelseledamöter begär
det.

§ 10. Firmateckning
STIKs firma tecknas av två (2) av styrelsen utsedda styrelsemedlemmar i förening. Beloppsgränser för
styrelsen: Två (2) i förening upp till ett och ett halvt (1,5) Prisbasbelopp per kalenderkvartal. Styrelsen
upp till femtio (50) Prisbasbelopp/per kalenderår. I övrigt godkänner föreningsstämma över femtio
(50) Prisbasbelopp per kalenderår. Därutöver äger sekreterare och ordförande var och en
självständig rätt att teckna STIKs firma i löpande förvaltningsåtgärder.
STIKs kassör har fullmakt att för STIKs räkning hantera föreningens kassa och konton samt därvid
svara för fakturering och betalningar, och har även mandat att företräda STIK gentemot
Skattemyndigheten.

§ 11. Räkenskaper och revision
STIKs räkenskapsår ska vara kalenderår. STIKs föreningsstämma väljer en (1) föreningsrevisor och en
(1) revisorssuppleant. Revisorn har att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper,
föreningsstämmo- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
Revisionsberättelse ställs till föreningsstämman och överlämnas till styrelsen senast fyra veckor (28
dagar) före föreningsstämman. I revisionsberättelsen ska revisorn till- eller avstyrka ansvarsfrihet för
styrelsen.

§ 12. Motioner
Alla röstberättigade medlemmar äger rätt att genom motioner till ordinarie föreningsstämma utöva
inflytande på föreningens verksamhet. Motion ska, för att behandlas på nästkommande ordinarie
föreningsstämma, vara styrelsen tillhanda senast den sista februari det aktuella året. För beredning
av inlämnade motioner ansvarar styrelsen.

§ 13. Upplösning
Upplösning av STIK kan ske efter beslut härom med tre fjärdedels (3/4) majoritet vid två (2) på
varandra följande föreningsstämmor, varav en (1) ska vara ordinarie föreningsstämma och med
minst 30 dagars mellanrum, vid vilka vid båda stämmorna minst tio procent (10 %) av STIKs
röstberättigade medlemmar, även genom fullmakt, är företrädda. Kallelse till möte för behandling av
STIKs upplösning ska, med tydligt angivande av ändamålet, utsändas senast fjorton (14) dagar före
sådant möte till varje fullbetalande medlem via e-post. Upplöses STIK ska dess tillgångar överlämnas
till av medlemmarna, eller av SUF, anvisade och på föreningsstämma beslutade ideella fonder eller
stiftelser med uppgift att stimulera uppfinnare/innovatörer.

§ 14. Ändring av stadgar
Ändringar av dessa stadgar kan ske efter beslut med två tredjedels (2/3) majoritet vid två (2) på
varandra följande föreningsstämmor, varav en (1) ska vara ordinarie föreningsstämma.

* Stadgarna har reviderats vid följande tillfällen:
2012-03-29 + 2012-05-08
2013-05-21 + 2013-10-08
2016-12-07 + 2017-05-17

