
 

  
 

  2013-03-21 
   
 
Stadgar för Föreningen industriell statistik 
 
§1.  Föreningen utgör en sammanslutning av personer med intresse för industriell statistik. 

Föreningens namn skall vara Föreningen industriell statistik. 
§2. Syftet med föreningen är att: 

• verka för en spridning av statistiska metoders betydelse inom industrin 
• utgöra ett forum för diskussioner inom föreningens verksamhetsområde 
• stimulera ett utbyte av yrkeskunskaper mellan föreningens medlemmar 
• främja forskning och utbildning inom föreningens verksamhetsområde 

Föreningen samarbetar också med Svenska statistikfrämjandet, Svenska Förbundet för Kvalitet 
(SFK) och European Network for Business and Industrial Statistics (ENBIS). 

§3.  Enskild person blir medlem genom att betala medlemsavgift. Anmälan om medlemskap sker till 
Föreningen industriell statistik. Medlem som ej betalt medlemsavgift kan uteslutas efter beslut 
av styrelsen. 

§4.  Kallelse till föreningens årsmöte, föreningsmöte (medlemsmöte utöver årsmöte) eller styrelse-
sammanträde, skall tillsammans med ärendelista utsändas minst två veckor i förväg. 

§5.  Vid föreningens årsmöte ska förekomma: 
• val av ordförande och protokollsekreterare för mötet 
• val av medlem att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
• styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
• val av ordförande, sekreterare, kassör samt övriga styrelseledamöter 
• val av två revisorer och en revisorssuppleant 
• val av valberedning om tre personer 
• fastställande av medlemsavgifter att gälla nästföljande kalenderår 

§6.  Föreningens styrelse, vald för tiden från ett årsmöte till nästa, utgörs av minst fem personer, 
varav en ordförande, en sekreterare och en kassör. Medlem bör ej ingå i styrelsen mer än tre år i 
följd. 

§7.  Till årsmötet skall valberedningen framlägga förslag på sammansättning av styrelsen, revisorer 
och revisorssuppleant. 

§8.  Räkenskapsåret skall överensstämma med kalenderåret. Kassören överlämnar räkenskaperna till 
revisorerna senast två veckor före årsmötet. 

§9.  Beslut vid årsmöte, föreningsmöte och styrelsesammanträde fattas med enkel majoritet utom vid 
ärenden enligt §11 och §12. Omröstning sker öppet. Varje personligen närvarande medlem har 
en röst. Val kan dock ske med sluten omröstning, om någon medlem så begär. Vid lika röstetal 
gäller den mening som mötets ordförande biträder eller vid sluten omröstning lotten. 
Årsberättelser, protokoll, mm skall finnas tillgängliga på föreningens hemsida senast fyra veckor 
efter mötet. 

§10.  Firmatecknare är föreningens ordförande och kassör var för sig. 
§11.  Beslut om stadgeändring fattas på årsmöte och måste biträdas av minst två tredjedelar av de 

närvarande ledamöterna. Förändringar skall vara behandlade vid ett tidigare styrelsemöte och 
intaget i kallelsen till årsmötet. 

§12.  Beslut om föreningens upphörande fattas på årsmöte eller föreningsmöte, till vilken kallelse 
utsänts minst en månad i förväg. Beslut om upplösning skall samtidigt följas av beslut om 
disposition av föreningens likvida medel. 


