STADGAR
för föreningen ULI Geoforum
fastställda av extra årsmötet 2012-03-27
1§

Namn

Föreningens namn är ULI Geoforum.

2§

Ändamål

ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera
användningen av geografisk information och geografisk IT i samhället. Föreningen
skall verka för att sådan information finns lätt tillgänglig i samhället.
Allmänhet och beslutsfattare ska informeras om potentialen för Sverige av ökad
användning av geografisk information och geografisk IT.
Föreningen ska sprida relevant information till medlemmarna samt stimulera och
genomföra insatser av gemensamt intresse för medlemmarna. Föreningen äger rätt att
fullgöra sitt syfte och bedriva sin verksamhet genom ULI Service AB.
Föreningen skall utifrån ovanstående syften verka för:
•

Att verksamheten har en inriktning, nivå och kvalitet som svarar mot
medlemmarnas gemensamma behov.

•

Att administrativa, organisatoriska, tekniska och ekonomiska hinder för ett
effektivt datautbyte undanröjs och att rätten att använda och sprida geografisk
information underlättas utifrån klara principer

•

Att utbildning och annan kompetensutveckling inom området har en
inriktning, nivå och kvalitet som svarar mot medlemmarnas gemensamma
behov

•

Att en effektiv spridning åstadkoms av information om utvecklingstendenser,
forskningsresultat och samhällsåtgärder som påverkar branschen samt
tillämpningar inom och utom landet samt andra frågor av intresse för
medlemmarna

•

Att standarder som underlättar utbytet av geografiska data tas fram,
underhålls, sprids och får en bred användning

•

Att kontakterna med Föreningens systerorganisationer i Norden och Europa
upprätthålls och vidareutvecklas, till nytta för branschen i Sverige.
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Föreningen skall vidare verka för samverkan med och samordning mellan
forskningsråd, myndigheter, föreningar och andra organ inom och utom landet, vilka
bedriver verksamhet inom området geografisk information och geografisk IT.
Föreningen ska vara ett kontakt- och samarbetsorgan mellan verksamma inom
området i och utom Sverige. Verksamheten bygger på frivilligt samarbete.
Föreningen har sitt säte där ULI Service AB och dess kansli har sin hemvist.
Medlem i föreningen erhåller regelbundet information om aktuella frågor t.ex. via
webbplatsen, elektroniska nyhetsbrev och publikationer Medlem i föreningen
erhåller även rabatt på visst publikationsmaterial samt vid deltagande i konferenser
och seminarier som ULI arrangerar.

3§

Medlemskap, medlemsavgifter och serviceavgifter

Medlemskap i föreningen är öppet för svenska företag, organisationer, institutioner,
myndigheter m fl (s.k. organisationsmedlemmar).
Studenter och andra som står utanför yrkeslivet (arbetslösa, pensionärer och
utlandsarbetande) kan erhålla s k enskilt medlemskap.
Anmälan om medlemskap sker per brev eller via e-post till kansliet eller styrelsen
eller webbformulär.
Medlem betalar årligen en medlemsavgift samt en serviceavgift. Årsmötet kan
besluta om differentierade avgifter samt fördelningen mellan medlemsavgift och
serviceavgift.
Utträde ur föreningen anmäls med brev eller e-post senast 30 november året före
utträdet.

4§

Kallelse till Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och består av samtliga
organisationsmedlemmar.
Föreningen samlas till ordinarie årsmöte en gång om året före den 15 maj. Kallelse
med förslag till dagordning, verksamhetsberättelse innefattande årsredovisning,
revisionsberättelse, förslag till budget och valberedningens förslag sänds till
medlemmarna med brev eller via e-post minst en månad före Årsmötet. Övriga
frågor till dagordningen bör anmälas till föreningens kansli senast 14 dagar före
mötet.
Extra årsmöte skall hållas när styrelsen så beslutar eller när minst 1/3 av
organisationsmedlemmarna begär det. Kallelse till Extra årsmöte skall sändas med
brev eller e-post och vara medlemmarna till handa minst 14 dagar före det extra
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årsmötet. Kallelsen skall ange det eller de ärenden som skall behandlas vid den extra
stämman. Andra ärenden än de som upptagits i kallelsen får inte behandlas.

5§

Rösträtt och beslut vid Årsmöte

Rösträtt på årsmöte tillkommer varje närvarande organisationsmedlem som erlagt
medlems- och serviceavgift. Individuell medlem är inte röstberättigad men har rätt
att närvara vid årsmötet samt erhålla medlemsrabatt vid deltagande i föreningens
konferenser och seminarier.
Varje organisationsmedlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal gäller den mening som biträds av mötesordföranden, dock att vid val skall
lotten fälla avgörande. Organisationsmedlems rösträtt kan utövas av ombud med
skriftlig fullmakt.
Beslut om stadgeändring och om föreningens upplösning skall för att äga giltighet
fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, varvid det vid varje tillfälle
krävs minst 2/3 majoritet.
Protokoll skall föras vid Årsmötet. Protokollet ska finnas tillgängligt senast två
månader därefter för medlemmarna.

6§

Dagordning för Årsmöte

Vid årsmöte behandlas följande frågor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
Förteckning av röstberättigade
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän
Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse för föregående år
Revisorernas berättelse
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
Val av övriga ledamöter i styrelsen
Val av revisor jämte suppleant
Val av valberedning
Fastställande av medlemsavgifter
Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
Eventuella arvoden
Övriga frågor
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7§

Styrelsen

Föreningens förvaltning sköts av en styrelse bestående av ordförande och vice
ordförande samt ytterligare sju till 13 ledamöter. Bland ledamöterna bör en god
balans finnas mellan representanter för statliga myndigheter, företag, kommuner och
forskningsinstitutioner.
Årsmötet väljer föreningsstyrelse samt utser bland ledamöterna en ordförande och en
vice ordförande. Normalt väljs som vice ordförande i föreningsstyrelsen den i
styrelsen som även är ordförande i bolagsstyrelsen.
Mandatperioden för ledamöterna utgör två verksamhetsår. Ledamot kan omväljas för
ytterligare högst två mandatperioder.
Den nya föreningsstyrelsen tillträder direkt efter årsmötet.
Om ledamot eller suppleant i styrelsen avsäger sig uppdraget under pågående
mandatperiod äger styrelsen rätt att utse ersättare fram till dess att nästa årsmöte kan
besluta om fyllnadsval.
•

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden vid behov och minst två
gånger per år.

•

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

•

Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden äger utslagsröst vid lika röstetal.

•

Protokoll skall föras vid styrelsemöte.

•

Styrelsen företräder föreningen utåt.

•

Styrelsen beslutar om firmatecknare.

•

Styrelsen skall särskilt tillse att:
- årsmötets beslut genomförs
- medlemsregister förs
- förslag till verksamhetsplan utarbetas för beslut på årsmöten
- verksamhetsberättelse innefattande årsredovisning utarbetas
- förslag till budget utarbetas
- årsmöten förbereds

Föreningsstyrelsen i dess helhet utgör bolagsstämma för ULI Service AB, som helt
ägs av föreningen.

8§

Valberedning

Årsmöten utser en valberedning bestående av 3 personer.
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Valberedningens förslag till föreningsstyrelseledamöter och bolagsstyrelseledamöter
avges till föreningsstyrelsen i god tid före årsmöte respektive bolagsstämma så att de
kan skickas ut med kallelsen till dessa.

9§

Finansiering

Föreningens verksamhet, som till stor del genomförs av ULI Service AB, finansieras
dels genom medlemsavgifter och serviceavgifter, dels genom intäkter från egna
aktiviteter såsom konferenser, seminarier, annonser, projekt, försäljning av böcker,
mm.
Verksamheten skall av styrelsen drivas inom givna ekonomiska ramar.

11§

Räkenskapsår, verksamhetsår

Föreningens räkenskapsår (=verksamhetsår) omfattar ett kalenderår.

12§

Revisorer

Årsmöten väljer revisorer att granska föreningens förvaltning och räkenskaper.
Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen i god tid före årsmötet, dock
senast den 20 februari så att den kan skickas ut med kallelsen till årsmötet.

13§

Likvidation

Beslutar årsmötet att föreningen skall upplösas skall föreningens eventuella överskott
fördelas mellan medlemmarna med ledning av de årsavgifter som erlagts av
medlemmarna det år föreningen upplöses.
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