FÖRENINGEN SVENSKA LÄROMEDEL
Stadgar antagna vid ordinarie föreningsstämmor i april 2015 och i april 2016

Namn, mål, säte, verksamhet och serviceaktiebolag
§1
Föreningens namn är Föreningen Svenska Läromedel.
§2
Föreningen är en branschorganisation för svenska läromedelsproducenter.
Föreningen är ett samlat uttryck för medlemsföretagens vilja att medverka till att förväntningar
och krav på produktionen av läromedel med hög kvalitet inom givna pedagogiska och
ekonomiska förutsättningar uppfylls.
Föreningen ska utåt aktivt arbeta för samverkan med myndigheter, organisationer och
intressegrupper inom utbildningsväsendet och därvid tillvarata medlemmarnas gemensamma
intressen. Den ska svara för att läromedelsproducenternas synpunkter med kraft och skärpa
kommer till uttryck i den allmänna debatten.
§3
Föreningen har sitt säte i Stockholm. Föreningens verksamhetsår räknas från och med den 1
januari till och med den 31 december.
§4
Föreningen företräds av sin styrelse i dess helhet och därutöver av den, inom eller utom
styrelsen, som styrelsen därtill utser.
§5
Föreningen ska för sin verksamhet driva ett servicebolag, Svenska Läromedel Service AB.
Föreningen samarbetar med Svenska Förläggareföreningen i gemensamma frågor.

Medlemskap
§6
Medlemskap kan erhållas av fysiska och juridiska personer vars verksamhet i väsentlig grad
utgörs av utgivning av läromedel i form av tryckta och digitala läromedel, AV-läromedel och
liknande upphovsrättsligt skyddat material.
Ansökan om medlemskap görs skriftligt till styrelsen. Styrelsen beslutar om sökanden ska antas
som medlem eller inte. Sådant beslut behöver inte motiveras.
Den som antas som medlem förbinder sig att tillhöra föreningen under minst två hela
verksamhetsår.
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Medlemskap upphör
a)

§7
genom frivilligt utträde, som ska anmälas skriftligt till styrelsen senast tre månader före
verksamhetsårets utgång

b)

genom uraktlåtenhet att betala av föreningsstämma fastställda avgifter

c)

genom beslut av styrelsen, sedan denna fastställt antingen att förutsättningarna för
medlemskap fallit bort eller att medlem har motverkat föreningens intressen. Styrelsens
beslut enligt denna punkt ska ha omedelbar verkan.

Medlem som lämnar föreningen eller utesluts ur denna är skyldig erlägga avgifter till föreningen
och till servicebolaget, så länge medlemskapet består.

Föreningsstämma
§8
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma ska
hållas årligen under april månad.
Styrelsen äger på eget initiativ inkalla extra föreningsstämma för behandling av för föreningen
betydelsefulla frågor av gemensamt intresse.
Ordinarie föreningsstämma ska utse ordförande och sekreterare för mötet, två justerare (tillika
rösträknare), förrätta stadgeenliga val och utse valberedning, fastställa resultat- och
balansräkning, föredra revisionsberättelsen, fatta beslut i anledning av föreningens vinst eller
förlust enligt den fastställda resultat- och balansräkningen, avgöra frågan om ansvarsfrihet för
styrelsen och direktören, samt fastställa avgifter för budgetåret.
Styrelsen fastställer datum och föredragningslista för föreningsstämmor.

Styrelsen
§9
Föreningen Svenska Läromedel leds av en styrelse med fem till sju ledamöter och en till två
suppleanter, som samtliga väljs av föreningsstämma.
Styrelsen ska vara sammansatt så att den allsidigt tillvaratar medlemmarnas intressen.
Föreningsordföranden väljs för en treårsperiod och övriga ordinarie styrelseledamöter för en
period om två år samt suppleanter för en period om ett år. Suppleanter äger närvara vid
styrelsens sammanträden och inträder vid förfall för ordinarie ledamot i den ordning de valts av
föreningsstämma.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Ledning
§ 10
För föreningen ska finnas en direktör. Styrelsen fastställer de ramar inom vilka direktören ska
verka och i vilka ärenden styrelsen ska besluta.
Direktören är ansvarig inför styrelsen och föreningsstämman.
Ärenden handläggs av direktören och/eller föreningsmedlemmar enligt de riktlinjer styrelsen
uppdragit.
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Revisorer
§ 11
Ordinarie föreningsstämma utser för ett år i sänder två revisorer samt två personliga
suppleanter för dessa. En av de ordinarie revisorerna och dennes suppleant ska vara
auktoriserade.

Formalia
§ 12
Kallelse med dagordning till
–
–

stämma ska ske per brev minst tre veckor i förväg
sammanträde med styrelsen ska ske minst två veckor i förväg.

Motion till ordinarie föreningsstämma ska avlämnas senast den 1 mars.
Motion till extra föreningsstämma ska avlämnas inom en vecka efter mottagandet av kallelse till
stämman.

Rösträtt vid
–
–

§ 13
föreningsstämma äger varje närvarande medlem med en röst
styrelsesammanträde äger varje närvarande styrelseledamot med en röst.

Beslut kan fattas vid
§ 14
-sammanträde med föreningsstämma om minst en tredjedel av medlemmarna är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet utom beträffande stadgeändringar (jfr § 21). För beslut om
sluten omröstning krävs enkel majoritet.
-styrelsesammanträde då mer än hälften av ledamöterna jämte ordföranden eller vice
ordföranden är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
§ 15
Protokoll ska föras vid samtliga sammanträden med föreningsstämma och styrelse.
Föreningens direktör är ansvarig för att protokoll förs.
§ 16
Justering av protokoll ska ske av därtill utsedda justeringsmän.
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Ekonomi
§ 17
Den som antagits som medlem erlägger inom 30 dagar efter meddelande om styrelsens beslut
en depositionsavgift, vilken utgör en förutsättning för att medlemskapet träder i kraft.
Återbetalning av depositionsavgiften sker endast om medlem skriftligen anmält utträde eller
uteslutits enligt § 7 ovan och om medlem vid denna tidpunkt inte häftar i skuld till föreningen. I
övriga fall tillfaller depositionsavgift föreningen.
Nytt depositionsbelopp erläggs vid eventuellt återinträde i föreningen.
§ 18
Avgifterna till föreningen och servicebolaget fastställs årligen vid ordinarie föreningsstämma.
Medlem är skyldig att erlägga förskottsarvode enligt styrelsens beslut i januari varje år.
Alla avgifter till föreningen och servicebolaget ska erläggas mot faktura från kansliet inom en
månad från fakturadatum.
Nytt depositionsbelopp erläggs vid eventuellt återinträde i föreningen.
§ 19
Det åligger föreningens medlemmar att i enlighet med styrelsens anvisningar före mars månads
utgång till föreningen genom förmedling av auktoriserad revisor lämna uppgift om föregående
års nettoförsäljning av läromedel.

Statistik
§ 20
Medlemmar är skyldiga att lämna uppgifter till föreningens årliga branschstatistik enligt
styrelsens anvisningar.

Stadgeändring
§ 21
Ändring av föreningens stadgar beslutas av två på varandra följande föreningsstämmor, av vilka
den ena ska vara ordinarie föreningsstämma. Föreningsstämmorna ska hållas med minst tre
månaders mellanrum. För giltigt beslut krävs att vid den senare av dessa stämmor beslutet
godkänts av minst två tredjedelar av de röstande.

Likvidationsbeslut
§ 22
Beslut att föreningen ska träda i likvidation fattas vid två på varandra följande
föreningsstämmor, därav en ordinarie föreningsstämma. För att vara giltigt måste beslutet vid
den senare av de båda stämmorna ha biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.
Om föreningen träder i likvidation ska de tillgångar föreningen har fördelas på medlemmarna så
att de medlemmar som föreningen har vid upplösningen först och i mån av tillgång återfår
inbetalda insatser och att eventuellt återstående medel fördelas mellan medlemmarna i
proportion till summorna av under senaste treårsperiod inbetalda totalbidrag till föreningen
och/eller till servicebolaget Svenska Läromedel Service AB.
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