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STADGAR för: 

 

ÖSTERGRUPPEN  I  MALMÖ 
Ideell förening med org.nr 802429-9250, momsreg.nr/VAT-nr SE802429925001 

SNI-kod 91330, CFAR-nr 1233F0150 
 

ursprungligen Östra Intresseföreningen,  framlagda i tidskriften Östra Förstadens Julutgåva år 1937. 
Föreningens stadgar antagna på styrelsemöte den 17/6 1952, senaste revision fastställd på årsmöte 28 april 2008. 

     
 
§1  Firma 
 
Föreningens firma är ÖsterGruppen i Malmö. 
 
 
§2  Verksamhet och Ändamål 
 
Föreningen verkar som butiks- och företagsförening i Östra Förstaden i Malmös östra delar, det vi numera kallar 
Malmö ÖsterCity (med Värnhemstorget som centralpunkt).  
 
Föreningen har till ändamål att aktivt verka för att öka Malmö ÖsterCitys attraktivitet som regionalt affärscentrum 
och att främja medlemmarnas intressen bl.a. genom gemensamma marknadsföringsåtgärder - samt att främja övrig 
verksamhet till områdets och medlemmarnas nytta som må beslutas enligt dessa stadgar. 
 
Föreningen är idag en av Malmös nio företagsgrupper, medlem i Malmö Företagsgrupper ekonomisk förening och 
ideell medlem i Svensk Handel / Svenskt Näringsliv. Föreningen är remissinstans till Malmö Kommun. 
 
Föreningen skall arbeta för att skapa en positiv inställning hos myndigheter, politiker och konsumenter till Malmö 
ÖsterCity och företagsamheten där.  Medlemmarna deltar i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. 
 
 
§3  Medlemskap 
 
Till medlem må antagas fysisk eller juridisk person som bedriver rörelse i ÖsterCity eller på annat sätt har intresse 
av ÖsterCity. Ansökan om medlemskap ställes till styrelsen som äger rätten att bifalla eller avslå densamma. 
 
Medlem skall följa föreningens stadgar. 
 
Medlems yrkesverksamhet skall bedrivas med hederliga metoder under iakttagande av god affärssed och i 
medvetande om ansvar gentemot kunderna, övriga affärsförbindelser och samhället i övrigt så att både det egna 
företaget och handeln som näringsgren härigenom vinner aktning och förtroende. 
 
Medlem bör förbinda sig att följa allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. 
 
Om medlems verksamhet/lokal överlåtes skall medlemmen verka för att medlemskapet övergår till efterträdaren. 
 
Medlemskapet upphör genom utträde eller uteslutning. Utträde sker efter uppsägning till styrelsen minst tre 
månader före kalenderårets slut. 
 
Medlem som icke fullgör sina förpliktelser mot föreningen eller som genom sitt handlingssätt skadar eller 
motverkar föreningens intressen eller som på annat sätt visar sig ovärdig medlemskap, kan av styrelsen uteslutas ur 
föreningen.  Styrelsens beslut om uteslutning måste vara enhälligt.  I annat fall hänskjutes frågan till föreningens 
avgörande.  Föreningens beslut om uteslutning skall fattas med minst två tredjedels majoritet av avgivna röster.  
Beslut om uteslutning meddelas den uteslutna skriftligen. 
 
 
§4  Föreningens angelägenheter 
 
Föreningens angelägenheter handläggs av ordföranden, styrelsen och föreningsmöten på sätt som i dessa stadgar 
närmare angives. 
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§5  Styrelsen 
 
Styrelsen består av ordförande och minst tre och högst fem övriga ledamöter, samt minst två och högst fyra 
suppleanter.  Halva antalet ledamöter väljes vid ett årsmöte för en tid av två år och halva antalet vid 
nästkommande årsmöte, likaledes för en tid av två år. 
 
Styrelsen bör bestå av lokala representanter från delområdena inom föreningens geografiska verksamhetsområde. 
 
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.  När endast hälften är närvarande skall 
ledamöterna vara eniga om besluten. 
 
Kallelse till styrelsesammanträde sker på det sätt styrelsen beslutar.  Suppleanterna skall underrättas om tiden och 
platsen för sammanträdet.  Suppleanterna har rätt att närvara vid och delta i överläggningarna men ej i besluten.  
Ledamot som är förhindrad att närvara, skall i god tid underrätta ordföranden eller sekreteraren som därefter kallar 
suppleant, som då har rätt att delta i besluten. 
 
Alla ärenden avgörs genom öppen röstning, såvida inte sluten röstning begärs.  Vid lika röstetal äger ordföranden 
utslagsröst vid öppen röstning och vid sluten röstning skall lotten avgöra. 
 
 
§6  Styrelsens åligganden 
 
Det åligger styrelsen att handla i överensstämmelse med dessa stadgar och fattade beslut. 
Det åligger styrelsen: 
- att tillsätta för föreningen nödvändiga funktionärer, arbets- och projektgrupper. 
- att till varje föreningsmöte bereda alla aktuella ärenden. 
- att till föreningens årsmöte avge berättelse över sin förvaltning av verksamheten under det gångna arbetsåret. 
- att till revisor lämna redogörelse för den ekonomiska förvaltningen. 
- att främja samarbetet mellan föreningens medlemmar och verka för föreningens ändamål. 
 
 
§7  Ordförande 
 
Ordförande väljes av årsmötet för två år. 
Det åligger ordföranden: 
- att företräda föreningen utåt 
- att kalla till förenings- och styrelsesammanträden 
- att leda förhandlingarna vid förenings- och styrelsesammanträden. 
Vid förhinder för ordförande inträder vice ordförande. 
 
 
§8  Styrelsens säte 
 
Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö 
 
 
§9  Firmateckning 
 
Föreningen tecknas, förutom av styrelsen av dem som styrelsen därför utser. 
 
 
§10  Medlemsavgift , årsavgift, serviceavgift 
 
Varje medlem skall vid inträde i föreningen via bankgiro erlägga medlemsavgift om f.n 200:- kronor.  
Medlemsavgiftens och övriga avgifters storlek jämte budget för nästkommande verksamhetsår fastställs vid 
föreningsmöte.  
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§11  Revisor, räkenskapsår m m 
 
Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av en revisor som väljes av årsmötet för ett räkenskapsår i 
sänder.  Dessutom skall årsmötet utse en suppleant. 
 
Föreningens räkenskaper skall avslutas per kalenderår och jämte styrelsens förvaltningsberättelse och 
balansräkning överlämnas till granskning av revisorn.  Denne skall avge berättelse samt tillstyrka eller avstyrka 
ansvarsfrihet för styrelsen.  Revisorns berättelse bör överlämnas till styrelsen i god tid före ordinarie årsmöte. 
 
 
§12  Protokoll 
 
Vid förenings- och styrelsemöte skall protokoll föras. 
 
 
§13  Föreningsmöten 
 
Föreningssammanträde utgörande ordinarie årsmöte bör hållas årligen före utgången av april månad. Under 
månaderna september-november bör styrelsen kalla medlemmarna till föreningsmöte, vid vilket av styrelsen 
utarbetat förslag till marknadsföringsavgift och budget för kommande verksamhetsår skall prövas och fastställas. 
I övrigt kallas till föreningsmöte när styrelsen eller revisor finner skäl till detta, eller när minst en tiondel av 
föreningens medlemmar skriftligen begär detta och där anger skälet tal mötet. 
Kallelse till föreningsmöte jämte föredragningslista utsänds genom brev / fax / email tidigast fyra veckor före och 
senast två veckor före mötet. Även andra meddelanden än kallelse till föreningsmöte bringas skriftligen till 
medlemmars kännedom genom genom brev / fax / email. 
 
Ärende på årsmöte skall omfatta minst ärende enligt §14. Ärende på övriga föreningsmöten skall omfatta minst 
ärenden enligt §14 punkterna 1-5. 
 
Motion som skall behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före stämman. 
 
 
§14  Ärenden på årsmöte 
 
Följande ärenden skall upptagas till behandling på ordinarie årsmöte: 
 
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
2. Fastställande av dagordning 
3. Val av två justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett 
6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse 
7. Föredragning av revisorernas berättelse 
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
9. Beslut om disposition av årets vinst/förlust. 
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter. 
11. Behandling av interna motioner 
12. Bestämmande om ersättning till styrelse och revisor 
12. Fastställande av antal styrelseledamöter 
13. Val av ordförande för nästa mandatperiod 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter för en period av två år 
15. Val av revisor jämte suppleant 
16. Val av valberedning 
17. Övriga ärenden 
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§15  Rösträtt 
 
Varje medlem äger röstetal enligt fastställd fördelningsnyckel. 
Röstning genom fullmakt får endast ske för ytterligare en medlem. 
Där ej dessa stadgar annat förmäler, fattas föreningens beslut med enkel majoritet.  All omröstning sker öppet, 
såvida icke sluten omröstning begärs.  I händelse av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid personval 
eller vid sluten omröstning då lotten skiljer. 
 
 
§16  Stadgeändring 
 
Förslag om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall ha framställts hos styrelsen senast den 1 februari 
sammanträdesåret för beslut på ordinarie årsmöte. 
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall för att bli gällande fattas med tre fjärdedels majoritet av samtliga 
avgivna röster. 
 
 
§17  Upplösning 
 
Beslut om föreningens upplösning skall för att bli gällande fattas med minst tre fjärdedels majoritet vid två på 
varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. 
 
Vid föreningens upplösning skall behållna medel disponeras i enlighet med beslut fattat vid det sista 
föreningsmötet. 
 
 
§18  Tolkning av stadgarna 
 
Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller, intill dess frågan av ordinarie föreningsmöte avgjorts, styrelsens 
mening. 
 
 
§19  Tvister 
 
Tvist mellan föreningen och föreningsmedlem skall lösas enligt den svenska lagen om skiljeman. 
 
------------- 
 
Ovanstående reviderade stadgar förelagda ordinarie årsmötet den 15 april 2004 och antagna på årsmötet 28 april 2008. 
 


