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Stadgar för Näringslivets Internationella Råd 

1 § Föreningens firma 

Föreningen är en ideell förening och föreningens firma är Näringslivets 
Internationella Råd. 

2 § Föreningens ändamål 

Föreningen har till ändamål att förbättra svenska företags affärsförutsättningar på 
komplexa marknader. 

3 § Föreningens säte 

Föreningen har sitt säte i Stockholm, Stockholms län. 

4 § Medlemskap 

Medlem i föreningen godkänns av styrelsen. Medlemmar i föreningen förväntas 
verka för föreningens ändamål och följa föreningens stadgar och beslut. 

5 § Medlemsavgifter 

Medlemsavgift fastställs årligen av årsmötet.   

6 § Styrelsen 

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och samma antal ledamöter som 
fullt betalande medlemmar. Styrelsens medlemmar har inga suppleanter. 

Ordförande, vice ordförande och ledamöter väljs på ett år. 

Styrelsen har möjlighet att adjungera personer till styrelsen från organisationer som 
är värdefulla för Näringslivets Internationella Råd. 

7 § Styrelsens uppgifter m.m. 

Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma, bevakar dess intressen, 
fastställer dess strategi, handhar dess ekonomiska angelägenheter samt avger 
årsredovisning för det senaste räkenskapsåret senast den 31 maj. 

Styrelsens ordförande ska se till att sammanträde hålls när det behövs, men 
styrelsen ska sammanträda minst 3 gånger årligen. Kallelse till sammanträde ska 
ske skriftligen i god tid före sammanträdet, dock senast två (2) veckor före mötet, och 
dagordningen ska biläggas kallelsen. Styrelsens beslut ska dokumenteras i 
styrelseprokoll.  

Styrelsen är beslutsför om minst en tredjedel av ledamöterna samt ordföranden eller 
vice ordföranden är närvarande vid sammanträdet. För det fall ordföranden eller vice 
ordföranden inte är närvarande anses styrelsen beslutsför om mer än hälften av hela 
antalet ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst. 

Styrelsen får också bemyndiga en ledamot, verkställande direktören eller någon 
annan att företräda föreningen och teckna dess firma. 
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8 § Verkställande direktören 

Verkställande direktören skall framarbeta förslag till och övervaka efterlevnaden av 
verksamhetsplan/affärsplan med mål, policys och strategiska planer för Näringslivets 
Internationella Råd, som styrelsen fastställt samt tillse att sådana planer och policys 
vid behov underställs styrelsen för uppdatering eller översyn.  

Verkställande direktören skall svara för löpande förvaltning och lagenlig bokföring, ta 
fram erforderligt informations- och beslutsunderlag samt förslag till dagordning inför 
styrelsesammanträden samt efter dessa utsända justerade protokoll till 
styrelseledamöterna.  

Verkställande direktören är föredragande för styrelsen, men äger rätt att delegera 
uppgiften som föredragande.  

Verkställande direktören skall tillse att styrelsens ledamöter fortlöpande tillställs 
information som behövs för att följa Näringslivets Internationella Råds verksamhet 
och ekonomiska utveckling samt i övrigt uppfylla sin rapporteringsskyldighet 
avseende ekonomiska förhållanden.  

Verkställande direktören ansvarar för att förpliktelser, avtal eller annan rättshandling 
som Näringslivets Internationella Råd ingår eller företar inte står i strid med 
tvingande författningar mm och blir dokumenterade på ett ändamålsenligt sätt.  

9 § Räkenskaper 

Räkenskapsår ska vara kalenderår. 

Föreningens bokföring ska fullgöras i enlighet med Bokföringslagen (1999:1078). 

10 § Revisorer 

Styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska årligen granskas av 
föreningens revisorer. Revisorerna ska senast två (2) veckor före årsmötet avge sin 
revisionsberättelse vilken ska innehålla ett uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen 
och verkställande direktören. 

Uppdraget som revisor gäller till slutet av det första årsmöte som hålls efter det år då 
revisorn utsågs. 

11 § Valberedning 

Valberedningen ska bestå av 3 styrelseledamöter och ska efter dialog med 
medlemmarna ge årsmötet förslag till ordförande och vice ordförande. 

12 § Årsmöte 

Årsmöte ska årligen hållas senast den 31 maj på tid och plats som styrelsen beslutar 
om. Skriftlig kallelse till årsmöte ska avsändas till föreningens medlemmar senast två 
(2) veckor före årsmöte och extra möte. 

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas. 

1. Val av ordföranden och sekreterare för mötet 
2. Fastställande av röstlängd för mötet 
3. Val av justeringsman 
4. Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat 
5. Godkännande av dagordning 
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret  
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. Fastställande av medlemsavgifter 
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10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt vice ordförande 
11. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 
12. Val av ledamöter till valberedning 
13. Övriga frågor 

 
Årsmötets eller extra mötets beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften 
av rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

13 § Extra möte 

Extra möte ska hållas när styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller om minst 
en tredjedel (1/3) av föreningens medlemmar kräver det genom en skriftlig begäran 
till styrelsen.  

14 § Rösträtt 

Varje medlem har en röst på årsmötet och extra möte.  

15 § Ändring av stadgarna 

Ändring av stadgarna kräver beslut vid årsmöte eller extra möte med minst två 
tredjedelar (2/3) av antalet avgivna röster.  

16 § Inträde 

Styrelsen beslutar om inträde av medlemmar.  

17 § Utträde 

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen meddela styrelsen om dess 
utträde  ett år innan önskat utträdesdatum. Återbetalning av erlagd medlemsavgift 
sker ej vid utträde. 

18 § Uteslutning 

Styrelsen beslutar om uteslutning av medlem. 

Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen har försummat att betala 
medlemsavgiften, motarbetar föreningens verksamhet eller ändamål eller i övrigt 
skadar föreningens intressen.  

Fråga om uteslutning får inte avgöras innan medlem får ta del av de omständigheter 
som föranleder en uteslutning. Medlem ska få tillfälle att skriftligen yttra sig inom tre 
(3) veckor från det att medlemmen fått ta del av omständigheterna. Styrelsens beslut 
ska tillställas medlemmen inom sju (7) dagar efter att beslut fattats och i beslutet ska 
skälen för ev. uteslutning redovisas. Återbetalning av erlagd medlemsavgift sker ej 
vid uteslutning.  

19 § Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs enhälligt beslut av samtliga medlemmar vid 
årsmöte eller extra möte. 

 

________________ 

Stadgarna antogs vid Näringslivets Internationella Råds årsmöte den 26 maj 2021. 


