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Stadgar, ideella föreningen ”SwedNanoTech”

1. Namn och säte
Namnet skall vara SwedNanoTech, nedan kallad Föreningen. Föreningen har sitt
säte i Stockholm och är underkastad svensk lag.
2. Ändamål
SwedNanoTech har till ändamål att skapa förutsättningar för att ge Sverige en klar
och stark nanoprofil i internationella sammanhang, samt att främja och stötta den
framväxande svenska nanoindustrin. SwedNanoTech skall vara en ideell förening.
3. Verksamheten
Föreningen arbetar med information, rådgivning, seminarier, symposier,
delegationsutbyten och andra handelsfrämjande aktiviteter. Föreningen kan för att
genomföra vissa uppgifter, bilda och driva ett av föreningen ägt servicebolag.
Bildas ett servicebolag skall Föreningen ha en kontrollpost i detta, samt verka för att
sådant bolag årligen får målsättningen för sin verksamhet definierad och fastlagd av
en av Föreningen anlitad referensgrupp bestående av representanter för svensk
nanoteknologi (forskning, industri och investering).
4. Medlemskap
Medlemskap i Föreningen är möjligt för företag/institut, universitet och
privatpersoner med direkt eller indirekt anknytning till svensk nanoteknologi.
Medlemmar skall ha ett intresse i, samt verka för, en positiv utveckling av svensk
nanoteknologi och dess position på den internationella marknadsplatsen.
Medlemmar skall vidare ha ett uttalat intresse och vilja i att stötta Föreningen i dess
arbete att nå sin målsättning.

	
  

Medlemskap godkänns av styrelsen.
Medlemsavgifter fastställs vid Föreningens årsmöte.
Person som gjort sig särskilt förtjänt i främjandet av Sveriges Nanoprofil i
internationella sammanhang kan av styrelsen utses till hedersledamot.
Styrelsen kan utesluta medlem, som inte rättar sig efter Föreningens stadgar
och/eller inte fullgör sina betalningsförpliktelser.
Medlemskap upphör genom utträde eller genom uteslutning. Utträde sker genom
skriftlig anmälan minst tre månader före det årsskifte, vid vilket medlemskap skall
upphöra.
Medlem, som utträder eller utesluts ur Föreningen, äger icke rätt att återfå erlagda
avgifter.
5. Styrelse
Styrelsen väljs av årsmötet och består av ordförande samt minst sex ledamöter, varav
minst:
- Tre från industri och näringsliv
- En från den akademiska miljön
- En från investerings och kapital marknaden
Styrelsen väljs för ett år i taget. Styrelseledamot kan omväljas.
Styrelsen utser inom sig för varje år en ordförande och en vice ordförande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden – eller vid förfall för denne av
vice ordföranden – så ofta som anses påkallat.
Styrelsen är beslutför då minst fyra av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal
inom styrelsen har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen ansvarar för Föreningens verksamhet och utser person att leda det löpande
arbetet.
Styrelsen ansvarar för att utse Föreningens representanter i eventuellt
servicedotterbolag samt att de strategiska målsättningarna med sådant bolag blir
fastlagda i samband med Föreningens årsmöte.

	
  

Styrelsens arvoden fastläggs av medlemmarna vid årsmötet. Styrelse ledamöter som
representerar Föreningen i av Föreningen ägt servicebolag, eller i andra
sammanhang, äger ej rätt till ytterligare arvoden än det som fasställts av årsmötet för
Styrelseuppdraget i Föreningen.
Intill dess det första årsmötet ägt rum leds Föreningen av en interimistisk styrelse
vilken tillsätts i samband med det konstituerande mötet.
6. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av två i styrelsen gemensamt eller av den/dem som
styrelsen utser.
7. Verksamhetsåret
Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret, 1 januari – 31 december.
8. Årsmötet
Årsmötet skall äga rum före juni månads utgång.
Till årsmötet utsänds kallelse senast fyra veckor före mötet. I kallelsen anges de
ärenden som skall upptas till behandling.
Varje medlem har rätt att inlämna skriftliga motioner till mötet. Dessa skall vara
styrelsen tillhanda senast en vecka före mötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
- val av mötesordförande
- val av justeringsmän
- mötets stadgeenlighet och beslutförhet
- styrelsens årsberättelse
- fastställande av resultat- och balansräkning
- revisionsberättelse
- frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
- val av styrelseledamöter
- fasställande av arvoden till styrelsen
- val av revisor
- val av valberedning
- fastställande av årsmedlemsavgift och kostnadsersättningar till Service AB
- fastställande av målsättningar för eventuellt service bolag ägt av Föreningen

	
  

Dessutom kan av medlem stadgeenligt väckt fråga behandlas.
Vid omröstning äger varje medlem en röst. Genom skriftlig fullmakt kan rösträtten
överlåtas på annan medlem. Beslut fattas genom enkel majoritet.
Styrelsen skall kalla till extra möte, om minst 1/4 av medlemmarna skriftligen kräver
detta.
9. Revision
Föreningens räkenskaper jämte resultaträkning och balansräkning för det senaste
verksamhetsåret skall i god tid överlämnas till revisorerna, vilka senast en månad
före årsmötet skall avge skriftlig berättelse över styrelsens förvaltning jämte till- eller
avstyrkande av ansvarfrihet för denna förvaltning.
10. Stadgeändring och Föreningens upplösning
Beslut om ändring av dessa stadgar eller av Föreningens upplösning skall fattas på
två på varandra följande möten med Föreningen, varav det första skall vara ett
årsmöte. Det därpå följande extra möte får dock icke utlysas tidigare än en månad
efter det ordinarie årsmötet.
För beslut av stadgeändring och Föreningens upplösning krävs 2/3 majoritet vid
båda mötena.
I händelse av Föreningens upplösning skall dess nettobehållning överföras till en
stipendiefond, för svenska studenter, inriktade på marknadsföring relaterad till
nanoteknologin.
Intill dess Föreningen fått sin permanenta styrelse i samband med det första
årsmötet äger den interimistiska styrelsen upplösa föreningen under förutsättning att
inga medlemsavgifter och/eller andra finansiella bidrag erhållits för föreningens
verksamhet.

	
  

	
  

