Stadgar Almega Friskvårdsföretagen
§ 1 Ändamål
Den ideella föreningen Friskvårdsföretagens branschorganisation har till ändamål att sammansluta företag,
som i egna eller förhyrda lokaler bedriver friskvårds-, gymnastik (gym) och rehabiliteringsverksamhet, samt
till branschen närstående juridiska personer som levererar tjänster till friskvårds- och gymföretag, i syfte att
tillvarata och främja deras gemensamma intressen att höja branschens anseende.
§ 2 Medlemmar
Medlemsföretag skall i sin verksamhet främja Friskvårdsföretagens ändamål.
Medlemskap kan beviljas företag eller koncern av företag som efter föreningsstyrelsens prövning befunnits
bedriva verksamhet på kommersiella grunder

-

med ekonomisk stadga utan förestående risk för obestånd eller belastande skatte- och löneskulder

-

med fullt arbetsgivar- respektive uppdragsgivaransvar avseende arbetsvillkoren, arbetsmiljön och försäkringsskyddet avseende de anlitade medarbetarna och

-

med uttalat avståndstagande till dopning och droganvändning.

§ 3 Föreningens säte
Föreningen, som bedriver verksamhet i hela Sverige, har sitt säte i Stockholm.
§ 4 Medlemsavgifter
Medlemsföretag skall årligen erlägga avgift till föreningen. Avgiftens storlek, som fastställs vid årsstämma, är
beroende på medlemsföretagets omsättning.
§ 5 Medlemskaps upphörande
För medlemskaps upphörande fordras uppsägning från medlemsföretagets eller föreningsstyrelsens sida med
iakttagande av minst tre månader uppsägningstid. Uppsägning skall vara skriftlig.
Vid medlemsföretags konkurs upphörs dock medlemskapet utan uppsägning samma dag som medlemsföretaget
försätts i konkurs.
Från och med dagen för medlemskapets upphörande föreligger ej rätt för medlemsföretaget att återfå inbetalade
avgifter, ej heller rätt till någon del av föreningens tillgångar.
§ 6 Stämma
Stämma hålls en gång per år före maj månads utgång (årsstämma) på plats, som styrelsen bestämmer. Stämma
öppna och leds av styrelsens ordförande eller vice ordförande eller vid förhinder för dessa den som styrelsens
utser därtill.
A. Vid årsstämma skall följande ärenden i nedan angiven ordning förekomma till behandling.
1. Upprop av närvarande medlemmar och företrädare för medlemsföretag
2.Val av två justeringsmän
3. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
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4. Justering av röstlängd
5. Verksamhetsberättelse
6. Fastställande av balans- och resultaträkningar
7. Beslut med anledning av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Framställning från styrelsen
10. Framställning från medlemsföretag
11. Fastställande av årsavgift
12. Val av styrelse
13. Val av revisorer
14. Val av valnämnd
B. Extra stämma hålles, då styrelsen finner det lämpligt, eller då sånt begäres skriftligen av minst en tredjedel av
medlemsföretagen. Vid extra stämma skall följande ärenden i nedan angiven ordning förekomma:
1. A1-4,
2. Övriga i kallelse angivna ärenden.
C. Annat ärende än i A och B angivna ärenden får inte utan samtycke från alla i röstlängden angivna medlemmar och medlemsföretags företrädare företas till avgörande vid stämman, såvida det inte omedelbart föranleds
av eller sammanhänger med annat vid stämman förekommande ärende.
D. Årsstämma utlyses genom styrelsens försorg senast en månad före tidpunkten för stämman. Medlemsföretag
som önskar framföra ärende vid årsstämma skall inkomma med detta senast 10 dagar före stämman.
Kallelse till extra stämma skall genom styrelsens försorg avsändas så snart ske kan eller minst tre dagar före det
extra mötet.
§ 7 Rösträtt
Vid stämma har varje medlemsföretag en röst.
Omröstning sker öppet. Val verkställs, om votering begärs, med slutna sedlar.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, dock att vid val lotten avgör.
§ 8 Styrelse
Styrelsen består av lägst sex och högst tolv ledamöter. Mandattiden för styrelseuppdrag är ett till tre år. Varje
år väljs lägst två och högst fyra ledamöter så att styrelsen kontinuerligt förnyas. Vid uppkommande vakans
förrättas, om så erfordras, fyllnadsval för återstående mandattid. Skulle under tiden mellan stämmor sådana
omständigheter inträffa att valda ledmöter ej längre företräder medlemsföretag kan valnämnden inkalla
adjungerad ledamot av att tjänstgöra i styrelsen till och md nästa årsstämma.
Nyvald styrelse tillträder när årsstämma avslutas.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst tre (3) av styrelsens ledamöter så begär.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller
den mening varom de flesta närvarande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som företrädes av
ordföranden. Vid behandling av ärende, som angår någon styrelseledamot eller det medlemsföretag denne är
anknuten till enskilt, äger denne ej rtt att delta i beslutet.
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Det åligger styrelsen särskilt
att verka för föreningens ändamål,
att pröva företags sökning av medlemskap och beviljande samt uppsägning av sådant,
att handha föreningens angelägenheter och förvalta dess tillgångar,
att tillse att dessa stadgar efterlevs och
att besluta i ärenden, som inte förbehållits stämman
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och, om så erfordras, arbetsutskott.
Styrelseledamot är ej berättigad till arvode men skall erhålla ersättning för havda, verifierade kostnader i samband med styrelsemöten och andra av styrelsen beslutade uppdrag.
§ 9 Valbarhet
För uppdrag enligt dessa stadgar kan endast väljas person, som är medlems behörige företrädare eller har
medlems uppdrag att utöva uppdraget i fråga.
§ 10 Ekonomi
Föreningens tillgångar förvaltas av styrelsen. Fonder förvaltas efter fastställda reglementen. Föreningens forma
tecknas av den eller dem styrelsen bemyndigar därtill.
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
§ 11 Revisorer
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer, vilka ska ange
revisionsberättelse senast 10 dagar före årsstämma. Båda revisorerna skall vara föreningsvalda.
§ 12 Valnämnd
Valnämnden består av tre ledamöter, varav en är sammankallande, och så sammansatt att den representerar
såväl olika kategorier medlemmar som delar av landet.
Valnämnden har att före stämma föreslå styrelseledamöter, även som att ha uppgiften enligt § 8 om adjunktion
i visst fall till styrelsen.
Till ledamot i valnämnd får inte utses styrelseledamot.
§13 Stadgeändring och upplösning av förening
För förändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen erfordras antingen att samtliga närvarande
medlemsföretag vid årsstämma förenar sig i beslut därom eller att dylikt beslut fattas på två varderas följande
stämmor, varav en skall vara årsstämma. Den senare stämman skall i sådant fall hållas minst en månad efter den
andra. Beslut på den senare stämman skall därvid beträdas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
I fråga om upplösning av föreningen skall den senare stämman med enkel röstövervikt besluta hur det skall
förfaras med föreningens tillgångar.
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