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Stadgar för Handelskammarföreningen  
i Stockholms och Uppsala län

Föreningens namn är Stockholms Handelskammare. Föreningens styrelse har sitt säte 
i Stockholms kommun, Stockholms län.

Föreningens ändamål

§ 1

Föreningen har till ändamål att främja konkurrenskraften för regionen Stockholms och 
Uppsala län (”regionen”).

Det innebär att föreningen ska verka för att främja handeln, industrin och det övriga 
näringslivet inom regionen, samt företräda dess intressen i förhållande till det allmänna.

Föreningens ändamål får helt eller delvis fullgöras genom att tjänster erbjuds 
medlemmarna av föreningen ägt servicebolag.

Föreningens organ

§ 2

Föreningens organ är föreningsmötet, fullmäktige, styrelsen, den verkställande direktören, 
valberedningen och revisorn. 

Medlemskap

§ 3

Till medlem i föreningen får antas den som driver näringsverksamhet inom regionen. Till 
medlem i föreningen får även antas den organisation som inte driver näringsverksamhet 
men som stödjer föreningens ändamål. Varje näringsidkare inom regionen, som inte i sin 
näringsutövning har visat sig uppenbart olämplig, ska kunna bli medlem i föreningen. 
Även näringsidkare utanför regionen kan bli medlem om styrelsen bedömer att det 
gynnar föreningens ändamål.

§ 4

Styrelsen, eller den styrelsen utser, beslutar om antagande av medlem. Medlem som 
motarbetar föreningens ändamål, bryter mot stadgarna eller beslut som omfattar 
medlemmen eller på annat sätt skadar föreningen eller försummar att betala 
medlemsavgiften kan uteslutas ur föreningen genom beslut av föreningens styrelse. 
Styrelsens beslutanderätt i uteslutningsärenden kan inte delegeras.
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§ 5

Medlem är skyldig att betala årsavgift, vilken består av medlemsavgift som tillfaller 
Föreningen för dess verksamhet och serviceavgift som tillfaller dotterbolaget för dess 
verksamhet. Normerna för beräkning av avgiften samt avgiftens storlek fastställs årligen 
av föreningsmötet på förslag av styrelsen.

Om särskilda skäl föreligger får styrelsen besluta om årsavgift för medlem med avvikelse 
från av föreningsmötet fastställda normer. Medlems- och serviceavgift erläggs från den 
tidpunkt då inträde sker och gäller på rullande tolvmånadersbasis.

Föreningsmöte

§ 6

Ordinarie föreningsmöte (årsmöte) hålls inom fem månader från räkenskapsårets utgång, 
dvs. före utgången av maj månad varje år. Extra föreningsmöte ska hållas vid behov. 

§ 7

Styrelsen bestämmer tid och plats för föreningsmöte och utfärdar kallelse. 

Kallelse till årsmöte ska ske skriftligen och vara utsänd senast fyra veckor före mötet. 
Medlem har rätt att få ärende upptaget för behandling på årsmötet genom anmälan till 
styrelsen senast två veckor före årsmötet. Fullständig dagordning och underlag inför 
mötet ska därefter sändas ut så snart det kan ske, dock senast åtta dagar före mötet. 

Kallelse till extra föreningsmöte ska ske skriftligen senast två veckor före mötet.

Såväl kallelse som underlag får sändas via e-post eller på annat sätt meddelas digitalt till 
föreningens medlemmar.

§ 8

Styrelsen ska kalla till extra föreningsmöte om fullmäktige så beslutar eller om 
föreningsmedlemmar representerande minst en fjärdedel av samtliga röster i föreningen 
skriftligen begär det med angivande av den fråga som de önskar få behandlad på mötet.

§ 9

Varje medlem i föreningen har en röst. 

Juridisk person företräds av ombud med fullmakt eller den som på annat sätt kan visa sin 
behörighet att företräda den juridiska personen. Medlem som är fysisk person (enskild 
näringsidkare) får inte överlåta sin rösträtt på annan. 
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§ 10

Föreningsmöte är beslutfört när minst 40 av föreningens medlemmar med rösträtt är 
företrädda.

§ 11

Beslut fattas med acklamation eller, om någon röstberättigad begär det, genom 
omröstning.

Omröstning sker öppet, dock att val ska ske med slutna sedlar, om det begärs av någon 
med rösträtt.

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid val med slutna sedlar 
skiljer lotten.

§ 12

Årsmötet öppnas av fullmäktiges tillika styrelsens ordförande. Vid årsmötet ska följande 
ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för mötet och anmälan av  
 stämmoordförandens val av protokollförare 

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän, som jämte ordföranden 
 ska justera protokollet 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av dagordning

6. Presentation av föreningens verksamhetsberättelse samt 
 framläggande av resultat- och balansräkning

7. Revisorns berättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och  
 balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten 
 enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

9. Fråga om ansvarsfrihet för fullmäktigeledamöter, styrelsens 
 ledamöter och verkställande direktören för den tid 
 revisionen avser

10. Val av ledamöter till fullmäktige

11. Val av ledamöter till valberedning

12. Val av revisor

Övriga ärenden som beretts av styrelsen eller som ska tas upp på föreningsmötet enligt 
lag eller föreningens stagar.
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Fullmäktige

§ 13

Fullmäktige består av lägst 16 och högst 100 ledamöter.

Fullmäktige väljs av föreningsmötet för tre år i taget, en tredjedel varje år. Uppdraget är 
personligt. Valbar är person som representerar medlemsföretag enligt § 3. Sådan person 
bör vara koncernchef, VD, ordförande, styrelseledamot eller, om särskilda skäl föreligger, 
annan person med jämförbar ställning i sådant bolag eller organisation.

Lämnar ledamot medlemsföretag eller avgår ledamot i förtid från uppdrag till vilket 
han eller hon är vald, ska efterträdare väljas för den återstående tiden. Sådant val 
görs i första hand vid årsmöte. Ledamot som lämnar medlemsföretag kvarblir som 
fullmäktigeledamot fram till dess ersättare väljs vid kommande årsmöte.

§ 14

Den som under mångårig verksamhet som fullmäktig visat särskilt intresse för 
handelskammaren och aktivt främjat dess syfte får väljas till honorärfullmäktige.

§ 15

Fullmäktige väljer inom sig en ordförande och högst tre vice ordförande, varav en tillika 
ska utses till kassaförvaltare.

Beträffande tid för uppdrag som ordförande eller vice ordförande gäller vad som 
föreskrivs i § 17.

§ 16

Fullmäktige ska sammanträda minst två gånger årligen på kallelse av ordföranden.

Ordföranden ska härutöver kalla till sammanträde när minst en fjärdedel av antalet 
fullmäktigeledamöter skriftligen begär det med angivande av den fråga som de önskar 
få behandlad på sammanträdet.

Såväl kallelse som underlag till fullmäktigemöte får sändas via e-post eller på annat sätt 
meddelas digitalt till fullmäktigeledamöter.

Fullmäktige är beslutför när minst en fjärdedel av antalet fullmäktigeledamöter är 
närvarande. Beträffande beslut gäller vad som i § 11 är föreskrivet.
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Styrelsen

§ 17

Styrelsen utses av fullmäktige och ska bestå av tolv ledamöter inklusive ordförande och 
de vice ordförandena. Styrelseledamöterna utses bland fullmäktigeledamöterna och ska 
inkludera fullmäktiges ordförande och vice ordföranden som tillika ska vara ordförande 
och vice ordföranden i styrelsen. 

Ordföranden, de vice ordförandena och övriga styrelseledamöter utses för tre år i taget 
och får, i respektive egenskap, omväljas högst en gång. En person får dock ingå i styrelsen 
under sammanlagd tid av högst nio år.

Avgår ordförande, en vice ordförande eller ledamot i förtid ska fullmäktige utse 
efterträdare för den återstående tiden. 

§ 18

Styrelsen är beslutför när minst sex ledamöter är närvarande, inklusive ordförande eller 
en vice ordförande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening 
som ordförande biträder.

§ 19

Styrelsen får uppdra åt en tjänsteman inom föreningen eller bolag som föreningen har 
ägarintresse i att för särskilt ändamål företräda föreningen.

Valberedning

§ 20

Valberedningen består av tre ledamöter.

§ 21

Val till fullmäktige och styrelsen ska beredas av valberedningen.

§ 22

Valberedningen ska eftersträva att de i regionen förekommande branscherna och 
företagsformerna blir företrädda i fullmäktige.

Redovisning

§ 23

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
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§ 24

Räkenskaperna ska föras enligt bestämmelserna i gällande bokföringslag.

§ 25

Årsbokslut ska vara upprättat senast vid utgången av mars månad.

§ 26

Styrelsen ska årligen före utgången av maj månad avge berättelse över sin och fullmäktiges 
verksamhet under föregående kalenderår.

Revision

§ 27

Föreningen ska ha en revisor. Till revisor ska föreningsmötet utse ett revisionsbolag. 

§ 28

Revisorn ska granska föreningens räkenskaper samt fullmäktiges och styrelsens 
förvaltning.

Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till föreningsmötet. 
Berättelsen ska överlämnas till styrelsen före utgången av maj månad.

Stadgefrågor m.m.

§ 29

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut med minst två tredjedels majoritet av två 
på varandra följande föreningsmöten, varav ett årsmöte.

Förslag till ändring av stadgarna ska beredas av styrelsen. 

Föreningens upplösning

§ 30

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar avsättas till förvaltning för fortsatt 
främjande av föreningens ändamål.

Dessa stadgar är fastställda av Kommerskollegium 
den 29 november 2016 och 

antagna av föreningsmötet 1 juni 2016  
och genom ett andra beslut den19 oktober 2016 

att gälla från och med den 1 januari 2017.


