
 
 
 

STADGAR 
Antagna 2003-05-07, 2005-05-11, 2007-05-02, 2010-05-07, 2012-05-04, 2013-04-26, 
2016-05-13 samt 2021-05-07 (ändringarna är markerade med kursiv text) 

 
§ 1 Föreningens namn är Chefssekreterarna Skåne. 

 
 
§ 2 Inriktning 

 Föreningen är en ekonomiskt fristående och opolitisk sammanslutning, som har 
till ändamål att främja medlemmarnas yrkesintresse och ge dem möjlighet till 
angenäm, stimulerande och berikande samvaro med kolleger. 

 
 Kalenderåret ska vara föreningens verksamhetsår. 
 
 
§ 3 Säte 
 Föreningen har sitt säte i Malmö. Organisationsnr: 802441-2242 
 
 
§ 4 Medlemskap 

• Medlemsantalet ska begränsas till 75. 
• Medlemskap i föreningen erhålls efter att medlemsansökan prövats av 

styrelsen under förutsättning att kvalifikationerna uppfylls. 

• Så många branscher som möjligt ska vara representerade i föreningen. 
• För medlem som inte längre är aktiv som chefssekreterare, 

assistent/administratör på ledningsnivå får kvarstå under innevarande år 
samt efterkommande år om önskvärt, förutsatt att medlemsavgift erläggs. 

• För medlem som avgått med pension upphör medlemskapet i föreningen 
efter innevarande år. 

 Kvalifikationer 
 Medlem ska vid inval och under medlemskapet vara verksam som 

chefssekreterare/assistent/ administratör på ledningsnivå. 
 
 Medlemskapets förpliktelser 

• Medlem ska följa föreningens stadgar och i rätt tid betala av årsmötet 
beslutade avgifter. 

• Medlem, som trots anmaning, underlåtit att före ordinarie årsmöte erlägga 
stadgad avgift för föregående år, anses ha utträtt ur föreningen. 

• Medlem ska lojalt åtaga sig och utföra aktivt arbete inom föreningen. 
  



 
 
 

• Medlem, som under ett år utan giltigt skäl uteblivit från fem 
månadssammankomster, kommer att kontaktas av styrelsen för diskussion 
kring medlemskapet. 

• Medlem, som inte längre är aktiv som chefssekreterare/ assistent på 
ledningsnivå eller som önskar utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla 
detta till föreningens styrelse. 

• Medlem som inte följer stadgarna kommer att uteslutas ur föreningen. 
 
 
§ 5 Syfte 
 Föreningens programverksamhet, som ska bidra till fördjupande kunskaper både 

yrkesmässigt och generellt, kan omfatta t.ex. föredrag, diskussioner, företags-
besök, besök på teatrar och konserter. 

 
 
§ 6 Verksamhet/Medlemsavgift 
 Föreningens verksamhet ska huvudsakligen finansieras genom medlemsavgifter, 

som betalas med hela beloppet före januari månads utgång. Ny medlem, som 
intages under andra halvåret, betalar halv avgift inträdesåret. 

 
 
§ 7 Medlemsmöte 
 Dag för sammankomst ska om möjligt vara första helgfria onsdagen varje 

månad med uppehåll för månaderna januari, juni, juli och augusti. 
Styrelsen har möjlighet att ta ut skälig mötesavgift i samband med mötet, 
beroende på aktivitet. 

 
 
§ 8 Styrelsen 

• Föreningens verksamhets leds av ordföranden och styrelsen. Styrelsen väljs 
av årsmötet. 

• Ordföranden väljs av årsmötet på två år med ev. omval i ettårsperioder, dock 
med en samman lagd mandattid av högst fem år. 

• Styrelsen i övrigt består av sju ledamöter, som väljs på två år med ev. omval 
ytterligare ett år (sammanlagd mandattid högst tre år). Mandattiderna bör 
fördelas på ett sådant sätt att hälften av ledamöterna ersätts varje år. Styrelsen 
bör bestå av vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, två 
klubbmästare och webbansvarig. Valet till de olika styrelseposterna sker, likt 
ordförande, direkt av årsmötet. 

• Föreningens räkenskaper revideras av två revisorer, som väljs på två år. 
Dessutom väljs en revisorssuppleant på två år. Vid ev. omval av revisorer 
eller revisorssuppleant blir omvalsperioden ett år i sänder. 

  



 
 
 

• Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. 
• Till sammanträdena kallas hela styrelsen. 
• Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden eller då minst tre 

styrelseledamöter så påfordrar. 

• Styrelsen ska föra protokoll vid sina sammanträden. 
• Styrelsen är beslutsför om ordföranden eller vice ordföranden och minst 

fyra ledamöter är närvarande. 

• Vid lika röstetal har fungerande ordförande utslagsröst. 
 

Räkenskaper 
• Styrelsen ska föra räkenskaper, vilka avslutas före årsmötet. 
 
• Räkenskaperna ska före mars månads utgång jämte verksamhetsberättelse 

och protokoll av styrelsen överlämnas till revisorerna. 
 
 
§ 9 Tidpunkt för årsmöte 
 Föreningen håller ordinarie årsmöte i maj månad varje år på tid och plats som 

styrelsen bestämmer. 
 
 Skriftlig kallelse jämte föredragningslista ska tillställas medlemmarna minst tio 

dagar i förväg och åtföljas av styrelsens och revisorernas årsberättelser. 
 
 
§ 10 Valberedning 
 Valberedningen, bestående av avgående styrelseledamöter, väljs av årsmötet. 

Årsmötet utser en av ledamöterna att vara sammankallande. 
 Valberedning har att inför årsmötet, rekommendera val av ordförande, ledamöter 

till de lediga styrelseposterna, revisorer och revisorssuppleant, varefter årsmötet 
förrättar val. 

 
 
§ 11 Årsmöte 
 Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma. 

 
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna. 
2. Val av sekreterare att föra årsmötets protokoll. 
3. Val av två justeringspersoner. 
4. Val av två rösträknare. 
5. Fastställande av dagordningen. 
6. Mötets behöriga utlysande. 

  



 
 
 

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. 
8. Föredragning av balans- och resultaträkning. 
9. Föredragning av revisorernas berättelse. 
10. Styrelsens ansvarsfrihet. 
11. Val av ordförande (§8). 
12. Val av ledamöter i styrelsen (§8). 

- exempel val av kassör på ett år (omval) 
- exempel val av klubbmästare på två år (nyval) 

13. Val av revisorer och revisorssuppleant (§8). 
14. Val av valberedning samt sammankallande. 
15. Fastställande av medlemsavgift (§6). 
16. Övriga frågor skriftligen anmälda till styrelsen för behandling vid årsmötet. 
17. Övrigt. 

 
 
§ 12 Extra Årsmöte 
 Extra årsmöte utlyses genom kallelse, som ska vara medlem tillhanda senast fyra 

dagar i förväg då styrelsen anser det påkallat eller då minst tio medlemmar 
framställt skriftlig begäran därom. 

 
 Vid extra årsmöte får inga andra ärenden än de som anges i kallelsen behandlas. 
 
 
§ 13 Röstning 
 Vid ordinarie eller extra årsmöte äger varje medlem en röst. Omröstning sker 

öppet om ej sluten omröstning påkallas av minst en fjärdedel av närvarande 
medlemmar. 
 
 

§ 14 Stadgeändring 
 Förslag till stadgeändring ska av medlem inlämnas skriftligt till styrelsen senast 

den 15 mars. Föreslår styrelsen stadgeändring ska förslagets huvudsakliga 
innehåll anges i kallelsen till årsmötet. 

 
 Beslut om stadgeändring eller upplösning av föreningen fattas vid årsmöte med 

två tredjedels röstövervikt. Övriga beslut med en rösts övervikt. Samtliga 
närvarande medlemmar ska avge röst. Vid lika röstetal äger ordföranden 
utslagsröst utom vid val då lotten skiljer. 

 
 Beslut om upplösning av föreningen ska innefatta beslut om disposition av 

föreningens tillgångar. 
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