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§ 1 Ändamål
Textil Gotland är en ideell förening. Föreningen har till ändamål att främja textil verksamhet
på Gotland genom att utgöra ett forum för information och kommunikation samt kunskapsoch kompetensutveckling. Textil Gotland skall stödja och initiera företagsutveckling.
Föreningen har sitt säte på Gotland.
§ 2 Medlemskap
Textilt verksam person (fysisk eller juridisk) boende på, eller med anknytning till, Gotland
kan ansöka om medlemskap i föreningen. Ansökan sker via fastställt formulär. Efter
behandling av ansökan på nästkommande styrelsemöte antages/avvisas ansökan och den
sökanden meddelas beslutet.
Med textilt verksam menas en person eller ett företag, som formger och /eller tillverkar textila
produkter för försäljning eller utställning. Med textilt verksam menas även person som
förmedlar sin textila kunskap på olika sätt. Person som inte är textilt verksam enligt ovan eller
som gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens syfte, kan av styrelsen
förvägras medlemskap.
§ 3 Avgifter
Årsavgift föreslås av styrelsen varje år och fastställes av årsmötet. Årsavgift ska erläggas på
sätt som styrelsen fastställer.
§ 4 Utträde och uteslutning
Medlem, som av någon anledning önskar utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta
till styrelsen. Erlagda avgifter återbetalas ej. Medlem som under ett helt år, trots påminnelser,
underlåtit att betala sin årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.
Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens
ändamål. Samma gäller medlem som ej följer stadgarna eller på något sätt skadat eller kan
befaras komma att skada föreningen eller dess verksamhet. För beslut om uteslutning fordras
2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna. Fråga om
uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst
14 dagar).
§ 5 Beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsmöte och extra årsmöte, däremellan fattar styrelsen
löpande beslut. Styrelsen/årsmötet kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning
av särskilda uppgifter. Dessa har de befogenheter som styrelsen/årsmötet tilldelat dem.
§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 7 Stadgeändring och upplösning
Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. För stadgeändring
fordras beslut av ett enhälligt årsmöte (ordinarie eller extra) eller med minst 2/3 av antalet

avgivna röster vid två på varandra med minst en månads mellanrum följande årsmöten varav
det ena ordinarie.
För föreningens upplösning fordras beslut med minst 2/3 av antalet angivna röster vid två på
varandra med minst en månads mellanrum följande årsmöten varav det ena ordinarie. I
samband med upplösning beslutar sista årsmötet hur det ska förfaras med föreningens
tillgångar och handlingar.
§ 8 Rösträtt
Vid årsmöte och extra årsmöte äger varje medlem en röst om medlemsavgift för innevarande
år erlagts. Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.
§ 9 Beslut och omröstning vid årsmöte
Omröstning sker öppet, dock ska frågor om personval ske med slutna sedlar om medlem så
begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel icke upptaga fler namn än det antal som ska
väljas. Samtliga ärenden utom de i § 7 avgöres genom enkel majoritet. Vid omröstning som ej
avser val, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är
röstberättigad. Är denne icke röstberättigad ska lotten avgöra. Vid val ska i händelse av lika
röstetal lotten avgöra.
§ 10 Årsmöte
Årsmöte äger rum senast den sista februari. Kallelse sker skriftligen senast fyra veckor före
årsmötet. Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet ska skriftligen
tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Sådana förslag samt eventuella förslag från
styrelsen ska av styrelsen hållas tillgängliga för medlemmarna fr.o.m. 7 dagar före årsmötet.
Årsmötet är beslutsfört med det antal medlemmar som infunnit sig.
§ 11 Ärenden vid årsmötet
Följande ärenden ska behandlas vid ordinarie årsmöte:
1. Val av ordförande för mötet
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet
3. Upprättande av röstlängd
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om mötets behöriga utlysande
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av
balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande för föreningen
11. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
12. Val av två revisorer och en revisorssuppelant
13. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen
14. Fastställande av verksamhetsplan och budget
15. Fastställande av årsavgifter
16. Övriga ärenden som enligt § 10 kan upptas till beslut på årsmötet
§ 12 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålles vid stadgeändring eller upplösning (se §7), då styrelsen så finner
erforderligt, då minst 10 % av medlemmarna eller då revisorerna så begär. Styrelsen ska
anordna extra årsmöte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit. Extra årsmöte
som hålles med anledning av förslag om stadgeändring ska anordnas senast två månader efter
det att begäran inkommit. Kallelse ska utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen

bestämmer. I kallelsen ska tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. Vid extra
årsmöte ska punkterna 1-6 i §11 ingå samt ärende för vilket mötet sammankallats. Andra
ärenden får icke förekomma.
§ 13 Valberedning
Valberedningen skall bestå av 3 ledamöter varav en utses som sammankallande. Ledamöterna
väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte. Medlem i föreningen får fram till 10 dagar
före mötet lämna förslag till valberedningen. Valberedningen meddelar vid mötet de
namnförslag som inkommit för de olika valen samt valberedningens förslag.
Ytterligare kandidatnominering kan därefter äga rum. Alla föreslagna kandidater ska ha
accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedningen kan lämnas till
valberedningen men valberedningen själv ska inte föreslå ny valberedning.
Förtroendevalda ska vara medlemmar i föreningen, gäller ej revisorer.
§ 14 Styrelsen
Styrelsen är, då årsmöte inte är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen ska
bestå av ordförande samt lägst 4 och högst 6 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.
Mandattiden gäller två år från årsmöte till årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett år.
Mandattiden för suppleanter är ett år. Halva antalet styrelseledamöter väljes vid varje årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen kan som
adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och
förslagsrätt men icke rösträtt.
Adjungerad ledamot kan utses till särskild befattning inom styrelsen.
Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder. Kallelse till
styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden vid behov. Ordföranden är dessutom skyldig
kalla till sammanträde om minst 2 ledamöter så begär. Kallelse ska ske skriftligen och
kallelsetiden ska vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter ska kallas. Vid
styrelsesammanträde ska föras protokoll som justeras av ordförande samt ytterligare en
deltagare.
§ 15 Styrelsens åliggande
1. Verka för föreningens syften, utveckling och visioner
2. Ansvara för den löpande verksamheten
3. Verkställa beslut fattade av års- och medlemsmöten
4. Handha och ansvara för föreningens medel
5. Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt upprätta verksamhets- och
förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas
granskning
6. Bestämma dag och plats för årsmöten
7. Förbereda de ärenden som ska behandlas vid årsmöten
8. Där icke särskilda ombud är utsedda, företräda föreningen inför myndigheter och andra
organisationer m fl
9. Övervaka att stadgarna efterlevs
§ 16 Firmateckning
Föreningens firma tecknas på sätt som styrelsen bestämmer.
§ 17 Revision
För granskning av föreningens räkenskaper ska utses två revisorer och en suppleant för dessa.
Revisorer och revisorssuppleant utses av årsmötet. Person som ingått i valberedningen kan ej
väljas till revisor för kommande år.

