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Stadgar för Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening
gällande från 1 november 1972
med ändringar 17 november 1994, 20 november 2003 och 22 december 2015

§1

Namn

Föreningens namn är Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.
§2

Ändamål

Föreningens ändamål är att främja Sveriges utrikeshandel.
§3

Medlemskap

Mom. 1

Till medlemmar av föreningen kunna av styrelsen (§5) eller av denna
tillsatt utskott efter prövning antagas dels välkända företag, jämte
enskilda affärsmän med verksamhet i Sverige, inom industri, handel,
konsultverksamhet, transport-, bank- och försäkringsväsende, vilkas
verksamhet står i överenskommelse med föreningens ändamål, dels
föreningar och andra sammanslutningar jämte enskilda och allmänna
institutioner, med syfte att främja Sveriges näringsliv.

Mom. 2

Föreningens styrelseledamöter och verkställande ledamot är självskrivna
medlemmar.

Mom. 3

Till hedersledamöter av föreningen kunna på styrelsens förslag vid
ordinarie stämma kallas personer, vilka genom sina insatser till den
svenska exportens främjande jämte ådagalagt särskilt intresse för
föreningens verksamhet gjort sig förtjänta av sådan hedersbetygelse.

Mom. 4

Medlem må av styrelsen uteslutas ur föreningen, när styrelsen finner
medlemmen hava gjort sig skyldig till förfarande som motverkar eller
icke är förenligt med föreningens ändamål, även som eljest, då styrelsen
finner synnerliga skäl påkalla sådan åtgärd.
§4

Medlemsavgifter

Medlem av föreningen skall årligen erlägga dels en avgift till föreningen
(årsavgift), dels en kostnadsersättning till Utrikeshandelsföreningens
Service AB.
Mom. 1

Aktiebolag erlägger en årsavgift i förhållande till det vid kalenderårets
ingång inregistrerade aktiekapitalet enligt nedan. Dock gäller för medlem
som är svensk affärsbank eller försäkringsbolag att årsavgiften skall
baseras på ett högsta aktiekapital av kronor 100.000.000.
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Aktiekapital
Kr

AKkod

Årsavgift
Kr

2

Kostnadsersättn. Kr

Totalt
Kr

50.000 -

999.999

1

45

255

300

1.000.000 -

4.999.999

2

90

510

600

5.000.000 -

24.999.999

3

195

1.105

1.300

25.000.000 -

99.999.999

4

375

2.125

2.500

100.000.000 -

499.999.999

5

750

4.250

5.000

6

1.125

6.375

7.500

500.000.000 -

och därutöver

Mom. 2

Annat bolag samt enskild affärsman erlägger en årsavgift enligt överenskommelse, därvid hänsyn tages till storleken av det i företaget arbetande kapitalet
jämte rörelsens avkastning; årsavgiften skall dock icke vara lägre än den lägsta
eller högre än den högsta motsvarande avgift, som enligt mom. 1 erlägges av
aktiebolaget.

Mom. 3

Föreningar och andra sammanslutningar jämte enskilda och allmänna institutioner
erlägga årsavgift enligt överenskommelse, dock minst kr 600:-. Såsom allmän
institution må undantagsvis, enligt styrelsens särskilda bestämmande, behandlas
statligt samt kommunalt företag oavsett dess arbetsform.

Mom. 4

Uttagningsprocenten för det löpande året fastställes på förslag av styrelsen vid
ordinarie stämma.

Mom. 5

Kostnadsersättningen till Utrikeshandelsföreningens Service AB för de tjänster
detta bolag lämnar medlemmarnas skall differentieras på grundval av
medlemmarnas aktiekapital etc. För medlem som är svensk affärsbank eller
försäkringsbolag skall emellertid kostnadsersättningen baseras på ett högsta
aktiekapital av kronor 100.000.000. Förslag om kostnadsersättningarnas storlek
för det löpande året upprättas av Serviceaktiebolagets styrelse och framlägges för
föreningens ordinarie stämma av föreningens styrelse för godkännande.
Medlemmar enligt mom. 3 erlägga en kostnadsersättning, som motsvarar vad som
vid varje tillfälle är gällande för ett aktiebolag med ett aktiekapital av kr
1.000.000:-.

Mom. 6

Styrelseledamot och verkställande ledamot äro befriade från årsavgift.

Mom. 7

Medlem, som ej före den 1 december skriftligen anmält sitt utträde ur föreningen,
är skyldig erlägga full årsavgift och kostnadsersättning för påföljande
räkenskapsår.

Mom. 8

Årsavgiften erlägges inom trettio dagar efter ordinarie stämma.
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§5

3

Styrelse

Mom. 1

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse bestående av lägst
tio och högst tjugofem ledamöter. Styrelseledamöterna utses dels direkt av
föreningen å ordinarie stämma, dels indirekt genom organisationer inom
näringslivet, vilka å sådan stämma väljas att utse envar högst två ledamöter.

Mom. 2

Val av styrelseledamot ävensom utseende av väljande organisation skall avse en
period av två eller, om särskilda skäl därtill föranleda, ett arbetsår. Med arbetsår
förstås tiden från en ordinarie stämma till nästa. Mandattiden skall som regel varje
år utlöpa för hälften av såväl de direktvalda styrelseledamöterna som de väljande
organisationerna.

Mom. 3

Styrelsen utser inom sig ordförande samt en eller flera vice ordförande.

Mom. 4

Arvode utgår icke till styrelsen.

Mom. 5

Hedersledamot må, när han så önskar, taga säte och stämma i styrelsen.

Mom. 6

Styrelsen har sitt säte i Stockholm, där föreningens, styrelsens, arbetsutskottets (§
6) och valnämndens (§ 7) sammanträden företrädesvis skola hållas.

Mom. 7

Styrelsen sammanträder minst en gång varje år ävensom eljest efter kallelse av
styrelsens ordförande.

Mom. 8

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet; vid lika röstetal gäller den mening,
som biträdes av ordföranden. Beslut vare dock ej giltigt med mindre det biträdes
av minst hälften av de utsedda ledamöterna.
§6

Arbetsutskottet

Mom. 1

Mellan styrelsens sammanträden handhaves föreningens angelägenheter i
styrelsens ställe av ett arbetsutskott bestående av styrelsens ordförande och vice
ordförande, styrelsens verkställande ledamot samt i övrigt det antal
styrelseledamöter, styrelsen må utse. Styrelsen må även inom sig utse suppleanter
för utskottets ledamöter till det antal styrelsen finner lämpligt. Utskottets
ordförande och vice ordförande utses av styrelsen.

Mom. 2

Styrelsen må begränsa arbetsutskottets beslutanderätt samt fastställa
arbetsordning för utskottet. Arbetsutskottets beslut fattas med enkel majoritet; vid
lika röstetal gäller den mening, som biträdes av utskottets ordförande. Beslut vare
dock ej giltigt med mindre det biträdes av minst fyra ledamöter.

Mom. 1

§7

Valnämnd

För beredning av de val, vilka enligt stadgarna ankomma på ordinarie stämma,
skall finnas en valnämnd bestående av tre personer. Valnämnd utses vid ordinarie
stämma. Stämman utser en av nämndens ledamöter till dennes ordförande.
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Mom. 2

4

Valnämnden sammanträder årligen på kallelse av ordförande, eller vid förhinder
för honom av den äldste ledamoten, i och för uppgörande av förslag att
framläggas för nästkommande ordinarie stämma. För beslutförhet erfordras, att
två ledamöter är närvarande och är överens.
§8

Föreningens ledning

För verkställandet av styrelsens beslut och för ledningen i allmänhet av det arbete,
som föranledes av föreningens ändamål, utser styrelsen en verkställande ledamot
på tid och villkor, som styrelsen bestämmer.
§9

Firmateckning

Mom. 1

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening, varvid i viktigare
fall den ena skall vara ordförande eller vice ordförande.

Mom. 2

Beträffande firmateckning i ärenden rörande föreningens ekonomi och
medelsförvaltning må styrelsen meddela särskilda föreskrifter.
§ 10 Donationer

Mom. 1

Donationer till föreningen skola avsättas till en grundfond, kallad
Utrikeshandelsföreningens fond. Fondens kapital må icke tagas i anspråk, med
mindre föreningen å ordinarie stämma därom fattar särskilt beslut.

Mom. 2

Vad ovan sagts skall lända till efterrättelse allenast i den mån donator icke
annorledes förordnat.
§ 11 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall omfatta kalenderår.
§ 12 Förvaltningsberättelse
Styrelsen skall årligen över sin förvaltning avgiva berättelse, som skall innehålla
balansräkning samt resultaträkning för räkenskapsåret.
§ 13 Revision

Mom. 1

För granskning av styrelsens förvaltning utses å ordinarie stämma två eller tre
revisorer jämte lika många suppleanter för dem. Minst en av revisorerna, och
minst en av suppleanterna, skola vara auktoriserade.

Mom. 2

Förvaltningsberättelse samt föreningens räkenskaper skola avlämnas till
revisorerna i god tid före ordinarie stämma.

Mom. 3

Revisorerna skola över sin granskning till ordinarie stämma avgiva berättelse, i
vilken ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören bestämt till- eller
avstyrkes.
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Mom. 4

5

Förvaltnings- och revisionsberättelserna skola minst tio dagar före stämman
tillsändas samtliga medlemmar i föreningen.
§ 14 Ordinarie stämma
Föreningens medlemmar sammanträda till ordinarie stämma i april eller maj varje
år.
Vid ordinarie stämma skall förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Val av ordförande vid stämman.
Fråga om stämman är behörigen utlyst.
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
Styrelsens berättelse.
Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av balansräkning.
Styrelsens och föreningsmedlemmars förslag.
Bestämmande av det sammanlagda antal styrelseledamöter som direkt eller
indirekt skola utses å stämman.
Val av organisationer inom näringslivet, vilka skola äga utse ledamöter av
föreningens styrelse, varvid för varje organisation skall angivas, huruvida
denna må utse en eller två ledamöter.
Val av styrelseledamöter (direktval av stämman).
Utseende av valnämnd jämte ordförande i denna.
Val av revisorer jämte suppleanter för dem.

§ 15 Enskilda medlemmars förslag
Mom. 1

Enskilda medlemmars förslag eller anmärkningar, avsedda att behandlas vid
ordinarie stämma (§ 14, p. 7), skola skriftligen anmälas hos styrelsen minst en
vecka före stämman.

Mom. 2

Avse förslagen ändring i föreningens stadgar, skola de avlämnas till styrelsen
minst en månad före stämman. Sådana förslag skola vid framläggande för
stämman åtföljas av styrelsens yttrande.
§ 16 Extra stämma

Mom. 1

Extra stämma skall av styrelsen utlysas, när styrelsen så anser erforderligt eller då
det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst tjugofem medlemmar.
Anledningen till stämman skall i kallelsen särskilt angivas.

Mom. 2

Andra än i kallelsen angivna ärenden få icke upptagas till behandling vid extra
stämma.
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§ 17 Omröstning å stämma
Mom. 1

Rösträtt tillkommer medlem, som är svensk medborgare. Juridisk person
företrädes av ombud tillhörande dennas ledning. I övrigt må medlem ej låta sig
företrädas av ombud.

Mom. 2

Omröstning å stämma sker öppet, varvid ordföranden har utslagsröst i fall av lika
röstetal. Val förrättas dock med slutna sedlar, om yrkande därom framställes av
minst tio medlemmar; vid lika röstetal skiljer då lotten.

Mom. 3

Vid omröstning å ordinarie stämma äger varje röstberättigad medlem av
föreningen en röst för varje påbörjat tusental kronor, som han med avseende å
fjolåret erlagt i årsavgift jämte kostnadsersättning; dock må ingen rösta för mer än
en tjugondedel av hela antalet vid stämman representerade röster. Medlem, som ej
erlagt till betalning förfallen årsavgift och kostnadsersättning, är ej röstberättigad.
Icke betalande medlen äger en röst.

Mom. 4

Vad i mom. 3 säges skall äga tillämpning jämväl vid extra stämma, varvid dock
årsavgifterna och kostnadsersättningarna för det löpande året skola gälla i stället
för fjolårets, om stämman hålles i sådan tid, att de enligt bestämmelserna i § 4,
mom. 8, skola vara erlagda.

Mom. 5

Röstlängd uppgöres allenast, då så anses erforderligt.
§ 18 Ändring av stadgar
Beslut om ändring av föreningens stadgar vare ej giltigt, med mindre detsamma
fattas å två på varandra följande stämmor, av vilka åtminstone en skall vara
ordinarie, samt å båda stämmorna biträdes av minst två tredjedelar av närvarande
röstberättigade medlemmar jämte minst två tredjedelar av antalet röster vid
stämman.
§ 19 Kallelse till stämma
Kallelse till stämma skall ske genom översändande via e-post till varje
röstberättigad medlem. Kallelseåtgärderna skola vara vidtagna minst tio dagar
före stämman.
§ 20 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning må endast fattas i den ordning, som i § 18
säges. I sådant beslut skall jämväl meddelas föreskrift, huru med föreningens
behållna tillgångar skall förfaras. Beslutet må endast avse ändamål, som kan anses
främja Sveriges utrikeshandel.

