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2016-03-07 

Stadgar för Svinesundskommitten 

Reviderad:  Årsmötet 2018
  Årsmötet 2019

§lÄNDAMÅL

Svinesundskommitten är ett forum som syftar till att främja det nordiska samarbetet med särskild 

inriktning på Sverige och Norge. Föreningen är ett forum för fortlöpande kontakt mellan de i 

gränsregionen ingående kommunerna och region/fylkeskommune med uppgift att befrämja och 

aktivt verka för utökat samarbete. 

Svinesundskommittens mål är att arbeta för att utveckla gränsområdet {Z)stfold -Västra Götaland till 

den mest livskraftiga skandinaviska gränsregionen . Kommitten ska aktivt arbeta med att se gränsen 

mellan Sverige och Norge som en möjlighet och inte som ett hinder. 

Kommitten skall samarbeta med avsikt att främja hållbar utveckling och tillväxt i gränsregionen 

baserad på historisk, kulturell och språklig samhörighet och gemensamt regionalt utvecklingsintresse. 

Det organisatoriska målet är att utveckla och utvidga det gränsregionala samarbetet så  att det  

anpassas till befintliga och nya regionala strukturer, såväl geografiska som administrativa på svensk 

och norsk sida om  gränsen. 

§2 VERKSAMHETEN

Verksamheten i Svinesundskommitten syftar till att medverka till ökad samverkan och ta initiativ till 

åtgärder som främjar det nordiska samarbetet . 

Verksamheten kan indelas i olika områden; 

Verka för en dynamisk, konkurrenskraftig och miljömässig hållbar utveckling. 

Utveckla regionen till en mötesplats utan gränser. 

Bidra till att förstärka den historiska, kulturella och språkliga samhörigheten. 

Underlätta för invånare och företag att leva, arbeta, studera och bedriva verksamhet. 

Synliggöra Svinesundskommitten som en viktig gränsöverskridande politisk samarbetsarena. 

Uppdragsverksamhet för medlemmar kan ske om uppdraget är förenligt med kommittens 

övergripande ändamål. 

Verksamheten bedrivs över ett brett arbetsfält och finansieringen av verksamheten består av 

årsavgifter, bidrag från stödjande organisationer, uppdragsverksamhet,  EU-bidrag till projekt, mm. 
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Om särskilda skäl framkommer får föreningen äga fast egendom i Norge och Sverige. Innan beslut i 

denna fråga sker, d v s köp av fast egendom, skall samtliga medlemmar tillfrågas och ställa sig 

positiva. 

§3 SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Strömstad, Sverige. 

Styrelsen har att besluta om lokalisering av verksamhetens administration. 

§4 JURIDISK FORM

Svinesundskommitten utgör ett kommunförbund och är en öppen ideell förening för kommuner, 

kommunförbund, landsting/regioner och fylken samt kommunalförbund enligt svensk lag och 

kommunala regioner i Norge. 

§5 NAMN PÅ FÖRENINGEN

Kommunförbundet benämns Svinesundskommitten. 

§6 GEOGRAFISKT OMRÅDE

Svinesundskommitten verkar inom gränsområdet mellan Norge och Sverige. Kommuner, 

landsting/regioner, kommunförbund och kommunalförbund enligt svensk lag och kommunala 

regioner enligt norsk lag som verkar inom det geografiska området Västra Götalands län och 0stfolds 

fylke kan bli medlemmar. 

§7 MEDLEMSKAP

Kommuner, kommunförbund, fylken, landsting/regioner och kommunalförbund enligt §6 kan ansöka 

om medlemskap. 

Styrelsen prövar och avgör om medlemskap skall beviljas. 

Medlemskap förutsätter att beslutad årsavgift har erlagts. Erlagd årsavgift återbetalas ej vid utträde. 

Medlem som ej erlägger enligt årsmötet fastställd årsavgift kan uteslutas ur föreningen . 

Om medlem önskar utträda ur föreningen skall detta ske skriftligen. Medlem kvarstår som fullvärdig 

medlem i föreningen kalenderåret efter att ansökan inlämnats. 

Medlem som lämnar föreningen är förpliktigad att under ett år, efter utträdet respektive 

uteslutningen, medverka i finansieringen av verksamheten som beslutas på årsmöte. 

Styrelsen får om särskilda skäl föreligger överenskomma med medlem som önskar utträda om 

villkoren  härför. 
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§8 FINANSIERING

Svinesundskommittens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, serviceavgifter, bidrag och 
genom uppdrag. 

Årsavgiften fastställs vid beslut på årsmötet. 

Föreningen bör aktivt söka bidrag från organisationer som stöder föreningens syfte och främjar 

nordiskt och gränsregionalt samarbete. Föreningen bör även aktivt söka EU-bidrag som 

delfinansiering för olika typer av  projekt. 

Medlemmarna får uppdra åt föreningen att genomföra projekt, söka EU-bidrag, etc. 

Föreningen får bedriva uppdragsverksamhet och debitera skälig kostnad härför. 

§9 ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte skall hållas före juni månads utgång. Extra möte kan inkallas av styrelsen. Extra 

möte kan inkallas då minst en tredjedel av antalet medlemmar så begär. 

§10 VAL AV STYRELSE - SVINESUNDSKOMMITIEN

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse . Styrelsen skall bestå av lägst fem ledamöter. För 

varje ledamot skall ersättare finnas utsedd.

Styrelsen får utse arbetsutskott. 
Ledamöter och ersättare nomineras av medlemsorganisationerna. Om ledamot eller ersättare avgår 
under mandatperioden skall fyllnadsval göras av den medlem som är berörd. 
(Ändring genomförd vid årsmöte 2019). 

Ledamöter och ersättare nomineras av medlemsorganisationerna. Om ledamot eller ersättare avgår 

under mandatperioden skall fyllnadsval göras av den medlem som är berörd. 

§11STYRELSEN  - SVINESUNDSKOMMITIEN

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande . Vid lika röstetal gäller 

den mening som ordförande biträder. 

Reservationer, särskilda yttranden, skall bifogas protokollet. 

Styrelsen skall upprätta arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen ska föreläggas årsmötet. 

Styrelsen bör upprätta instruktion för ledande  tjänsteman. 

§12 RÖSTETAL

Varje ledamot har en röst. 

Rösträtt har den/de som företräder  medlem som fullgjort betalning av medlemskap. 
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§13 ÅRSMÖTE

Vid ordinarie årsmöte skall följande förekomma. 

§1.  Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller vice ordförande

§2.   Godkännande  av dagordning

§3.   Fastställande av  röstlängd

§4.   Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

§5.   Val av ordförande vid mötet

§6.  Val av sekreterare vid mötet

§7.   Val av två justerare

§8.  Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse

§9. Revisionsberättelse

§10. Fastställande av  balansräkning

§11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§12. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare

§13. Val av styrelseledamöter och ersättare till dessa

§14. Val av ordförande och vice ordförande

§15. Val av revisorer och ersättare

§16. Val av valberedning

§17. Fastställande av handlingsprogram

§18. Fastställande av arbetsordning

§19.  Fastställande  av budget

§20. Fastställande av  årsavgifter

§21. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

§22. Övriga anmälda ärenden som anmälts senast 30 dagar före mötet.

§23. Mötet avslutas

§14 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Kallelse till årsmötet skall med fullständig föredragningslista tillställas medlemmar senast 20 dagar 
före mötet. Kallelse får skickas per e-post. Ändring genomförd vid årsmöte 2018.

§15. STYRELSEMÖTE

Styrelsen bestämmer tid och plats för sina möten. Möten hålls på kallelse av ordföranden eller när 

minst två ledamöter så begär. 

§16. FIRMATECKNARE

Styrelsen är föreningens ställföreträdare samt tecknar dess firma . Styrelsen får utse ledamöter som 

gemensamt tecknar föreningens firma. Styrelsen får även delegera till ordföranden, vice ordförande 

och anställd tjänsteman, två i förening att teckna firma. Vidare får utses anställd eller av 

Svinesundskommitten anlitad administrativ resurs som firmatecknare för den löpande förvaltningen. 

§17. REVISORER

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen på ordinarie 

årsmöte för tiden intill dess nästa ordinarie möte hållits, minst två revisorer med lika många 

suppleanter. 
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§18. RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper skall omfatta kalenderåret. 

§19. REVISION

Inom tre månader från räkenskapsårets utgång skall styrelsen till revisorerna överlämna 

verksamhetsberättelse och räkenskaper avseende det gångna årets förvaltning . Inom en månad 

därefter skall revisorer avge berättelse över sin granskning av förvaltningen. 

§20.  VALBEREDNING

En valberedning skall utses om minst tre ledamöter,varav en skall vara ordförande tillika 

sammankallande . 

Det åligger valberedningen att föreslå arvoden för styrelsen och revisorer. 

§21. PROTOKOLL

Vid årsmöten och styrelsemöten skall föras protokoll. Protokoll skall vid årsmötet justeras av 

ordföranden och två deltagare och vid styrelsemöten av ordföranden och två styrelseledamöter. 

§22. ÄNDRING AV STADGAR

För ändring av föreningens stadgar krävs beslut vid ordinarie årsmöte . 

För antagande av ändring erfordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmar 

tillika representerande två tredjedelar av medlemmarna, är ense om  beslutet. 

§23. UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen fordras att beslut därom fattas på två på varandra följande  möten, 

varav ett skall vara ordinarie årsmöte . Minst tre månader skall förflyta mellan mötena. Vid det senare 

mötet skall motsvarande majoritet som gäller för ändring av föreningens stadgar föreligga för att 

föreningen skall upplösas. Årsmötet skall besluta om hur föreningens behållna förmögenhet skall 

användas vid upplösning. 

Antagande  av stadgar 

Dessa stadgar antogs vid konstituerande möte 2013-10-11i Bengtsfors. 

(Svinesundskommitten stadgar (SV)) 




