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§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige.
§ 2 Säte
Föreningen har sitt säte i Göteborg.
§ 3 Föreningens ändamål
Föreningens verksamhet ska stärka förutsättningarna för medlemmarna att vara föregångare
och föredömen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling lokalt och
globalt. Verksamheten ska långsiktigt medverka till en attraktiv region, ett stärkt socialt
kapital samt fler och bättre affärer.
§ 4 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.
§ 5 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter i förening.
§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och
med den 31 december.
§ 7 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda
i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte.
§ 8 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av dem som är
närvarande. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som
styrelsen.
§ 9 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Vid föreningens upplösning skall tillgångarna tillfalla medlemmarna.
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§ 10 Medlemskap
Rätt att vinna inträde och medlemskap i föreningen har organisation som bedriver verksamhet
i Västsverige (Västra Götaland och Halland).
Med organisation avses:
- AB, HB, enskilda näringsidkare som bedriver verksamhet
- Ideella och ekonomiska föreningar med arbetsgivaransvar (och som företräder sig själva)
- Kommuner och Landsting
- Statliga myndigheter
Medlem i föreningen är skyldig att följa stadgarna.
§ 11 Utträde ur föreningen och uteslutning av medlem
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och
anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Inbetalda avgifter återbetalas inte.
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att
betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller
uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som
föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen
fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 30 dagar. I beslutet
ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas berörd medlem inom 14 dagar
efter beslutet.
§ 12 Medlemsinsats
Föreningens arbete utgår från att företag och organisationer agerar från sina förutsättningar
och villkor. Medlemmar åtar sig att:
1. initiera, medverka i eller stödja lokala samhällsutvecklingsprojekt i Västsverige,
2. agera som föregångare och föredöme för hållbar utveckling lokalt och globalt,
3. årligen lämna en kort redovisning av gjorda framsteg.
§ 13 Medlemsavgifter
Medlem ska betala medlemsavgift som fastställs av årsmötet för kommande år. Avgift skall
vara inbetald inom två månader efter följande årsskifte.
§ 14 Årsmöte
Styrelsen sammankallar till årsmöte vilket hålls före den 15 mars varje år. Skriftlig kallelse till
årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor innan årsmötet. I kallelsen skall
förslag till dagordning för årsmötet framgå. Verksamhets- och förvaltningsberättelse,
revisionsberättelse, förslag till verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och
inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast
en vecka före årsmötet.
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem
ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge
skriftligt yttrande över förslaget. Varje medlemsorganisation har rätt att utse ett ombud, vid
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omröstning har varje ombud en röst. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade
medlemmar som är närvarande på mötet.
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets/räkenskapsåret
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. a) Val av ordförande (då mandatperioden på två år gått ut)
b) Val av vice ordförande (då mandatperioden på två år gått ut)
c) Val av ledamöter i styrelsen (för de ledamöter där mandatperioden på två år gått ut)
d) Val av revisorer
e) Val av valberedning
13. Övriga frågor
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär
detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika
röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker motsvarande avgörande
genom lottning.
Ledamot av föreningens styrelse får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd
för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.
§ 15 Styrelse
Styrelsen väljs av årsmöte för en tid av två år. Vid första årsmötet väljs hälften av
ledamöterna på ett år. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt som mest sex och
minst tre övriga ledamöter
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Styrelsen ansvarar för att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med föreningens
ändamål, samt för att administration, föreningens bokföring och medelsförvaltning sker på
betryggande sätt.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter har
begärt det. Styrelsen sammanträder minst tre gånger om året och för övrigt när ordförande
anser det nödvändigt. Ledamöterna tar ej ut arvoden för styrelsemöten.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsens ledamöter är eniga om beslutet.
Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. I brådskande fall får ordföranden besluta att
ärende skall avgöras av styrelsen i annan form än att styrelsen möts. Ärende som beslutas på
detta sätt ska protokollföras och justeras senast vid därefter följande styrelsemöte.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av
en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.
§ 16 Revisorer
Vid årsmötet utses två revisorer som skall granska föreningens förvaltning och föreningens
räkenskaper. När revisionen är verkställd skall revisionsberättelsen lämnas till styrelsen senast
14 dagar före årsmötet. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper,
årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara
revisorerna tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.
§ 17 Valberedning
Valberedning utses av årsmöte. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Av de valda
ledamöterna skall en utses till sammankallande. Ledamöterna väljs för en tid av ett år.
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