
      

 
 

STADGAR FÖR BESÖKSNÄRINGENS 
FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSFOND 

 
	  

§1	  	   Besöksnäringens	  Forsknings-‐	  och	  Utvecklingsfond	  är	  en	  ideell	  förening,	  bildad	  
den	  2	  november	  2009.	  	  Fondens	  syfte	  är	  att	  främja,	  initiera,	  finansiera	  och	  
samordna	  vetenskaplig	  forskning,	  innovationer	  och	  utvecklingsprojekt	  som	  är	  
till	  gagn	  för	  företag	  och	  anställda	  inom	  den	  svenska	  besöksnäringen	  och	  som	  
bidrar	  till	  en	  positiv	  utveckling	  av	  näringen.	  

Föreningens	  verksamhet	  drivs	  med	  ambitionen	  att	  nå	  vetenskaplig	  höjd	  på	  en	  
nivå	  som	  säkerställer	  föreningens	  ställning	  som	  trovärdig	  och	  seriös.	  
Nyttoaspekten	  ska	  noga	  övervägas	  i	  de	  projekt	  som	  prövas	  av	  föreningen.	  
Projekten	  och	  föreningens	  övriga	  verksamhet	  ska	  bidra	  till	  maximal	  nytta	  för	  
besöksnäringen	  som	  helhet.	  

Föreningens	  verksamhet	  och	  projekt	  finansieras	  av	  föreningens	  medlemmar	  
och	  eventuell	  avkastning	  av	  föreningens	  medel.	  

Föreningen	  ska	  därutöver	  verka	  för	  extern	  finansiering	  av	  föreningens	  
verksamhet	  och	  projekt.	  Företag,	  organisationer,	  forskningsfonder,	  statliga	  
organ	  och	  myndigheter	  ska	  ges	  möjlighet	  att	  del-‐	  eller	  helfinansiera	  
verksamhet	  och	  projekt.	  

	  

§2	   Medlemskap	  i	  föreningen	  är	  möjligt	  för	  arbetsgivar-‐	  och	  
arbetstagarorganisationer	  som	  representerar	  hela	  eller	  delar	  av	  den	  svenska	  
besöksnäringen	  och	  som	  är	  beredda	  att	  solidariskt	  bidra	  till	  finansieringen	  av	  
föreningens	  löpande	  verksamhet	  och	  projekt.	  

	  

§3	  	   Medlem	  tillför	  årligen	  medelstillskott	  till	  föreningen	  till	  det	  belopp	  och	  på	  det	  
sätt	  som	  beslutas	  av	  föreningsstämman.	  	  

	   	   Inträdande	  medlem	  tillför	  medelstillskott	  till	  föreningen	  för	  hela	  kalenderåret,	  
oaktat	  tidpunkt	  under	  kalenderåret	  då	  inträdet	  sker.	  	  

	   	   Medlem	  som	  inte	  fullgör	  sina	  ekonomiska	  förpliktelser	  mot	  föreningen	  som	  de	  
beslutats	  av	  föreningsstämma,	  förlorar	  sitt	  medlemskap	  i	  föreningen	  utan	  
särskilt	  beslut	  av	  styrelsen	  eller	  föreningsstämman.	  

	  

§4	  	   Alla	  beslut	  i	  föreningens	  två	  beslutande	  organ,	  föreningsstämman	  och	  
styrelsen,	  kräver	  konsensus	  bland	  de	  närvarande	  röstberättigade	  deltagarna.	  

	  Beslut	  är	  giltiga	  endast	  då	  de	  fattats	  på	  till	  samtliga	  medlemmar	  i	  förväg	  
utlysta	  möten	  där	  både	  arbetsgivarsidan	  och	  arbetstagarsidan	  är	  
representerade	  av	  röstberättigade	  deltagare.	  
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§5	  	   Föreningsstämma	  avhålls	  årligen,	  vid	  tidpunkt	  som	  styrelsen	  fastställer,	  dock	  
senast	  före	  maj	  månads	  utgång.	  	  

	   	   Kallelse	  till	  föreningsstämman	  ska	  sändas	  ut	  minst	  fjorton	  dagar	  innan	  
stämman.	   	  

	  Vid	  föreningsstämman	  har	  varje	  medlem	  en	  röst	  som	  utövas	  genom	  en	  av	  
medlemmen	  utsedd	  fysisk	  person.	  	  

	  

§6	   Föreningsstämman	  leds	  av	  avgående	  styrelseordförande.	  Följande	  ärenden	  
ska	  förekomma	  vid	  föreningsstämman:	  

• Fastställande	  av	  röstlängd	  enligt	  §	  5	  
• Frågan	  om	  mötet	  stadgeenligt	  utlysts	  
• Styrelsens	  verksamhetsberättelse	  
• Styrelsens	  ekonomiska	  berättelse	  	  
• Revisorernas	  berättelse	  
• Fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  avgående	  styrelse	  
• Fastställande	  av	  medlemmarnas	  medelstillskott	  nästkommande	  år	  
• Fastställande	  av	  formerna	  för	  inbetalning	  av	  medlemmarnas	  
medelstillskott	  	  

• Anmälan	  av	  styrelseledamöter	  enligt	  §	  7	  
• Val	  av	  två	  revisorer,	  varav	  minst	  en	  auktoriserad	  revisor	  
• Annat	  beslut	  som	  ankommer	  på	  föreningsstämman	  på	  grund	  av	  medlems	  
yrkande,	  styrelsebeslut,	  myndighetsbeslut,	  lag	  eller	  dessa	  stadgar.	  

	  

§7	   Styrelsen	  ska	  bestå	  av	  minst	  sex	  ledamöter,	  inklusive	  ordförande	  och	  vice	  
ordförande.	  	  

Samtliga	  medlemmar	  ska	  vara	  representerade	  i	  styrelsen	  med	  lika	  antal	  
medlemmar	  vardera,	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  minimiantalet	  styrelseledamöter	  
uppnås.	  	  

Medlem	  anmäler	  vid	  föreningsstämman	  sina	  ledamöter	  för	  tiden	  fram	  till	  
nästa	  föreningsstämma.	  

	  

§8	   Ordförandeposten	  växlar	  årligen	  mellan	  föreningens	  grundare,	  Visita	  och	  HRF.	  
Den	  grundare	  som	  inte	  innehar	  ordförandeposten	  tillsätter	  vice	  ordförande	  
samma	  år.	  

	  	  

§9	   Styrelse	  beslutar	  om	  föreningens	  löpande	  verksamhet	  med	  ledning	  av	  dess	  
stadgar	  och	  av	  föreningsstämman	  fattade	  beslut.	  	  

Styrelsen	  fastställer	  årligen	  budget	  för	  föreningen	  samt	  avger	  rapport	  över	  
föreningens	  ekonomiska	  ställning	  och	  verksamhet	  till	  föreningsstämman.	  	  

Styrelsen	  beslutar	  om	  vilka	  forsknings-‐och	  utvecklingsprojekt	  som	  ska	  erhålla	  
bidrag	  från	  föreningens	  fonderade	  medel	  samt	  storleken	  på	  dessa	  bidrag.	  
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Styrelsen	  kan	  besluta	  om	  ekonomiskt	  engagemang	  i	  andra	  projekt	  och	  
verksamheter	  som	  faller	  inom	  ramen	  för	  vad	  som	  angivits	  i	  §	  1.	  

Styrelsen	  tillsätter	  arbetsgrupper	  och	  referensgrupper	  i	  den	  utsträckning	  
verksamheten	  kräver.	   	  

Styrelsen	  beslutar	  om	  antagande	  av	  nya	  medlemmar.	  

	  

§10	   Beslut	  om	  vilka	  projekt	  som	  erhållit	  medel	  från	  föreningens	  fonderade	  medel,	  
ska	  göras	  tillgängliga	  för	  medlemmar	  i	  föreningens	  medlemsorganisationer.	  

	  

§11	   Visita	  uppdras	  av	  föreningen	  att	  hantera	  föreningens	  ekonomiska	  förvaltning	  
och	  bokföring	  i	  enlighet	  med	  styrelsens	  beslut.	  	  

Föreningen	  ersätter	  Visitas	  redovisade	  kostnader	  för	  uppdragen.	  

	  

§12	   Begäran	  om	  utträde	  ur	  föreningen	  ska	  ske	  skriftligen	  till	  föreningens	  
ordförande.	  

Vid	  utträde	  ur	  föreningen	  kvarstår	  redan	  fördelade	  och	  för	  återstoden	  av	  
verksamhetsåret,	  budgeterade	  och	  fonderade	  medel	  till	  föreningens	  
förfogande.	  Därefter	  äger	  utträdande	  medlem	  rätt	  att	  avsluta	  sina	  
inbetalningar	  till	  fonden.	  

	  

§13	   Om	  föreningsstämman	  beslutar	  om	  föreningens	  upphörande,	  tillfaller	  i	  
föreningen	  kvarvarande	  medel	  medlemmarna	  efter	  den	  fördelning	  som	  
medlen	  kommit	  till.	  

Beviljade	  och	  pågående	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsprojekt	  tillförsäkras	  
beviljade	  medel.	  

Föreningens	  avvecklingsperiod	  sträcker	  sig	  till	  31	  december	  det	  år	  
avvecklingsbeslutet	  fattats	  av	  föreningsstämman.	  Under	  denna	  period	  ges	  
möjlighet	  för	  eventuellt	  kvarvarande	  medlemmar	  att	  besluta	  om	  att	  driva	  
föreningen	  vidare.	  

	  

§12	   Ändring	  av	  dessa	  stadgar	  beslutas	  av	  föreningsstämman.	  	  

	  

	  

Stockholm,	  januari	  2015	  

Dessa	  stadgar	  är	  reviderade	  enligt	  protokollfört	  beslut	  extra	  föreningsstämma	  2015-‐01-‐13	  

	  

	  

	  

Ella	  Niia	   Jonas	  Siljhammar	  

ordförande	   vice	  ordförande	  


