2016-04-11

Service/medlemsavgift för 2016
Årsstämman beslutade att fastställa avgiften för 2016 enligt tabell nedan. Avgiften baseras på antalet
årsanställda 2015 (enl. underlag till Bolagsverket och debiteras ut under sept/okt månad).
Här följer några exempel på hur medlems och serviceavgiften har beräknats.
Här följer några exempel på hur medlems och serviceavgiften har beräknats.
Medlemsavgift
Min avgift. 2000kr

2016
Medlemsavgift 100kr; Serviceavgift 1.900kr

0-10 anställda
400kr/årsanställd

Exempel 8 anställda (8 x400kr=3.200kr)
Medlemsavgift 100kr; Serviceavgift 3.100kr

11-50 anställda
220kr/årsanställd

Exempel 30 anställda (10 x 400+20x220kr=8.400kr)
Medlemsavgift 100kr; Serviceavgift 8.300kr

51110kr/årsanställd

Exempel 100 anställda (10x400 + 40x220kr + 50x110kr=18.300kr)
Medlemsavgift 100kr; Serviceavgift 18.200kr

Max avgift 50.000kr

Medlemsavgift 100kr; Serviceavgift 49.900kr

Nystartade företag rabatteras och betalar 1/3-dels avgift V-år 1 och 2/3-dels avgift V-år 2. (V=verksamhetsår)

Vaggeryds Näringslivsråd Ideell Förening är tillsammans med Vaggeryds kommun
(komplementär) stiftare i bolaget, Vaggeryds Näringslivsråd KB. Villkoren för medlemskapet är
redovisade i stadgarna, som finns att läsa på baksidan av detta brev.

Anmälan:
Företag:…………………………………………………………Org. nr………………………
Adress:………………………………………………………Tel…………….Fax……………
Kontaktperson:…………………………………..e-post:……………………………………...
Bolagets Start år:……………

Antal Årsanställda 2015………………

Vi förbinder oss till att bli medlem i Vaggeryds Näringslivsråd i enlighet med ovanstående villkor.
Datum:…………………Underskrift:……………………………………………………………
Anmälan skickas till:
Vaggeryds Näringslivsråd KB, Box 117, 567 22 Vaggeryd,
e-post business@vaggeryd.se
Postadress/Mailing Address
Vaggeryds Näringslivsråd KB
Box 117
567 22 VAGGERYD, Sweden

Besöksadress/Visits
Företagshuset
Skänkelund
Storg. 47, Vaggeryd

Tel./Phone

Fax

E-mail/Web

0393-67 84 54
0393-67 84 27

0393-67 84 20 business@vaggeryd.se
www.business.vaggeryd.se

Vaggeryds Näringslivsråd KB har två stiftare med lika andelar, Vaggeryds Kommun och Vaggeryds
Näringslivsråds Ideell Förening.
Företagens anslutning sker via en förening. Villkor för medlemskap finns angivna i nedanstående
stadgar.
Stadgar för Föreningen Vaggeryds Näringslivsråd, ideell förening.
§1
Föreningens firma är Vaggeryds Näringslivsråd.
§2
Näringslivsrådet har till ändamål att till gagn för näringslivet
inom Vaggeryds kommun främja utveckling av befintligt
näringsliv, nya näringar samt stimulera intresset för
teknikutbildning och industriellt arbete.
Näringslivsrådet skall därjämte som aktieägare företräda
medlemmarna i hel- eller delägda verksamhetsbolag samt
verka för utveckling av näringslivet med anknytning till
föreningens ändamål.
§3
Medlemmar i föreningen är företag och organisationer, vilka
efter ansökan intagits i föreningen.
§4
Näringslivsrådets medel består av inträdesavgifter, samt en
serviceavgift till Vaggeryds Näringslivsråd KB, vilket
baseras på antalet årsanställda i respektive företag enligt
föregående årsbokslut. Dessa avgifter fastställs av årsmötet
och skall inbetalas senast en månad efter årsmötet.
Om medlem utträder eller uteslutes ur föreningen äger han
inte återfå något av vad han sålunda inbetalat eller någon
andel av föreningens tillgångar. Urträde ska meddelas till
styrelsen senast 4 månader före räkenskapsårets slut för att
vara avgiftsbefriad i nästkommande avgiftsperiod.
§5
Näringslivsrådet skall ha en styrelse, bestående av minst tre
och högst 10 ledamöter. Ledamöter utses på årsmötet för
tiden från ordinarie årsmöte till slutet av ordinarie årsmöte
året därpå. Styrelsen konstituerar sig själv och beslutar om
arbetsfördelningen inom styrelsen.

§11 forts.
Revisorerna skall senast den 15 april varje år avlämna
revisionsberättelse till medlemmarna. Berättelsen skall
innehålla uttalande ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Framställs anmärkning skall anledning till denna anges i
berättelsen.
§ 12
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före april månads
utgång. Extra föreningsstämma hålles då styrelsen eller
revisorerna eller minst 1/10-del av medlemmarna i
föreningen skriftligen begärt det hos styrelsen, med
angivande av det ärende som önskas behandlat.
§ 13
Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie
föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till
styrelsen senast före mars månads utgång.
§ 14
Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om de
ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse till
föreningsstämma skall ske skriftligen senast två veckor före
stämman.
§ 15
Vid föreningsstämma skall varje närvarande medlem ha en
röst.
§ 16
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden
förekomma:

§7
Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden.
Sammanträde skall också hållas när ordföranden anser det
behövs eller två ledmöter begär det.

1. Val av ordförande och sekreterare
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om kallelse behörigen skett.
5. Styrelsens årsredovisning.
6. Revisionsberättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av styrelse.
9. Val av revisorer.
10. Val av valberedning 3 ledamöter
11. Val av representanter vid bolagsstämmor i hel- eller
delägda bolag.
12. Fastställande av avgifter till föreningen.
13. Övriga ärenden.

§8
Näringslivsrådets firma tecknas förutom av styrelsen, av den
eller de styrelsen utser.

Vid extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt punkt
1-4 ovan endast förekomma de ärenden, för vilka
föreningsmötet blivit utlyst och som angetts i kallelsen.

§9
Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll. Av detta skall
framgå vilka som varit närvarande och vilka beslut som
fattats. Har skiljaktig mening förekommit skall denna
antecknas till protokollet. Protokoll skall justeras av
ordföranden och en därtill utsedd ledamot.

Beslut i föreningsstämma utgöres av den mening som fått
mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.

§6
Näringslivsrådets styrelse skall ha sitt säte i Vaggeryds
kommun.

§ 10
Näringslivsrådets räkenskaper skall föras i enlighet med
bestämmelser i bokföringslagen.
Näringslivsrådets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 11
Styrelsen skall årligen före utgången av mars månad avge
årsredovisning, bestående av resultaträkning, balansräkning
och förvaltningsberättelse. Styrelsens förvaltning samt
styrelsens räkenskaper skall årligen granskas av två revisorer.
Revisorerna väljs för ett räkenskapsår i sänder.

§ 17
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av ordinarie
årsmöte.
§ 18
Medlemskapet i Näringslivsrådet är bindande tills en skriftlig
uppsägning skett.
§ 19
Beslut om upplösning av föreningen fattas på två på varandra
följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie. På det
möte som sist hållits skall beslutet biträdas av minst 2/3-delar
av på stämman representerade röstetalet.

