
 

 Stadgar 

§ 1. Organisation 
PARTNER Göteborg är ett exklusivt företagsnätverk och representeras av personer med ledande 
befattningar och som branschexklusiva företag i Göteborgsregionen. 
 
§ 2. Ändamål 
PARTNER Göteborg har till ändamål att främja utvecklingen av marknadsföring och försäljning till 
gagn för såväl Partnerföretagens ekonomiska intressen som för samhälle och näringsliv. 
PARTNER Göteborg ska förverkliga detta syfte genom att Partnerföretagens samlade nätverk ska 
komma det enskilda Partnerföretaget tillgodo samt att genom närvaro och aktivt samarbete befordra 
yrkeskunskap och samhörighet bland Partnerföretagen. 
 
§ 3. Säte 
PARTNER Göteborg har sitt säte i Göteborg, med ett verksamhetsområde som omfattar Göteborg 
med omnejd. 
 
§ 4. Inval av Partnerföretag 
Inval i PARTNER Göteborg sker genom att företaget skickar en skriftlig ansökan till styrelsen. 
Företaget ska förklara, att det tagit del av PARTNER Göteborgs stadgar samt att det förbinder sig att 
följa dessa beslut. Vidare ska företaget förklara att det aktivt arbetar med affärsutveckling och 
marknadsorientering inom den bransch eller marknadsavsnitt som företaget representerar och som 
ansökan avser. 
PARTNER Göteborgs styrelse undersöker företaget och kontaktar eventuella medlemsföretag som 
redan finns i den sökandes bransch. Presentation och inröstning sker på ett ordinarie PARTNER 
Göteborg möte. Varje medlemsföretag har en röst. 
Varje ny medlem ska få en introduktion och då utses en partner ”fadder” som är ansvarig för 
introduktionen, förslagsvis kan detta vara den partner som har rekryterat den nya medlemmen. 
 
§ 5. Uteslutning 
Ett Partnerföretag utesluts ur föreningen: 
1. om företaget upphör med den verksamhet, som kvalificerat medlemskap i PARTNER Göteborg eller 
försätts i konkurs; 
2. om företaget icke iakttagit sina förpliktelser mot PARTNER Göteborg; 
3. om företaget icke uppnår 60 % närvaro; 
4. om företaget skadar eller motarbetar PARTNER Göteborg; 
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. 
 
Partnerföretag som utesluts eller avgår ur PARTNER Göteborg har inte rätt att återfå del av eller 
några inbetalda årsavgifter. 
 
§ 6. Utträde 
Anmälan om utträde ska ske skriftligen till styrelsen tre månader innan medlemskapet går ut.  
 
§ 7. Ägarbyte 
Om Partnerföretag, som är juridisk person, överlåts till ny ägare, ska, för bibehållande av gemenskap i 
PARTNER Göteborg den nye ägaren eller ställföreträdaren godkännas av styrelsen. Anmälan om 
ägarbyte ska göras genast efter det att den nye ägaren övertagit den verksamhet som medlemmen 
bedriver. 
 
 
 
 
 
 

 



§ 8. Styrelse 
PARTNER Göteborgs angelägenheter ska hanteras av en styrelse, bestående av ordförande och sex 
till åtta ledamöter. Om ledningen består av ett jämnt antal ledamöter har ordförande utslagsrösten. 
Styrelsen är beslutsför då minst 5 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. 

Ledamöterna bör väljas på så sätt att halva styrelsen väljs varje år. 
 
 
§ 9. Valberedning 
Valberedningen skall bestå av två personer. Val av styrelse och valberedning sker på årsmötet. 
 
 
§ 10. Arbetsgrupper 
Vid sidan av styrelsen kan särskilda arbetsgrupper utsedda vid Partnermöte arbeta i syfte att 
förverkliga PARTNER Göteborgs ändamål. 
 
§ 11. Ekonomi 
PARTNER Göteborgs räkenskapsår är kalenderår. 
Ekonomin redovisas för medlemmarna i samband med PARTNER Göteborgs årsmöte. 
 
§ 12. Årsavgift 
Varje Partnerföretag ska betala en satt årsavgift. Årsavgiften för kommande verksamhetsår beslutas 
vid PARTNER Göteborgs årsmöte. 
 
§.13. Årsmöte 
PARTNER Göteborg håller ett årsmöte i mars varje år. Kallelse till årsmötet sker per epost minst 14 
dagar i förväg.  
 

1. Val av mötesordförande och protokollförare  
2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare  
3. Fastställande av dagordning 
4. Fastställande av röstlängd  
5. Årsmötets behöriga utlysande  
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning  
7. Revisionsberättelse och fastställande av årsredovisningen  
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
9. Styrelsen och/eller föreningsmedlemmarnas förslag  
10. Val av ordförande  
11. Val av övriga ledamöter  
12. Val av revisorer  
13. Val av valberedning  
14. Övriga frågor 
15. Mötet avslutas  

 
Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.  

 
§ 14. Partnermöten 
PARTNER Göteborg företag träffas en gång i månaden, där något av PARTNER Göteborg företagen 
står som värd. Datum för träffarna sätts om möjligt ett år i förväg för att möjliggöra för så många som 
möjligt att delta.  
Värdskapet för en PARTNER Göteborg träff bokar företagen själva upp med styrelsen. Värdskapet är 
kostnadsfritt förutom att företaget bjuder på mat/dryck. PARTNER Göteborg företag bör i största 
möjliga utsträckning närvara vid Partnerträffarna och förpliktigar sig att närvara vid minst 60% av 
Partnerträffarna. 
Varje nytt Partnerföretag ska ansvara för att inom ett år hålla i ett partnermöte.  
 
 
§ 15. Upplösning och stadgeändring 
Ändring av stadgar eller upplösning av föreningen kräver beslut på två på varandra följande årsmöten, 
varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte. Beslut tas med kvalificerad majoritet 

  


