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Stadgar MidtSkandia 
Förslag 20140213. 

 

§ 1 NAMN 

Föreningens namn är MidtSkandia 

 

 

§ 2    ÄNDAMÅL 

 

Ideella föreningen MidtSkandia är ett gränsregionalt samarbetsorgan mellan Nordland 

fylkeskommune, Regionförbundet Västerbottens län, kommuner, organisationer och företag 

belägna i Helgeland/ Nordland fylkeskommune och i Västerbottens län. MidtSkandia har som 

ändamål att främja och utveckla gränsregionalt samarbete samt bedriva verksamhet som är 

förenlig därmed. 

 

Vägledande vid val av samarbetsprojekt skall vara att dessa är av intresse på båda sidor av 

gränsen. Det skall också eftersträvas att utnyttja kompletterande resurser hos varandra, inom 

olika områden. 

 

 

§ 3    MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER 

 

Nordland Fylkeskommune, Regionförbundet Västerbottens län, samtliga kommuner i 

Helgeland och i Västerbottens län, samt näringslivsorganisationer och företag i denna 

gränsregion kan bli medlemmar. 

 

Medlemsavgift skall betalas av medlemskommun, Fylkeskommune, Regionförbund samt 

företag och organisationer i enlighet med beslut vid årsmöte. 

 

Årsmötet fastställer varje år avgiftens storlek för nästa verksamhetsår. 

 

 

§ 4  FÖRENINGENS SÄTE 

 

Föreningen skall ha sitt säte i Storumans kommun, Tärnaby
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§ 5  ÅRSMÖTE 

 

Organisationens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte genomförs varje år 

före juni månads utgång, var annan gång i vardera landet.  Styrelsen beslutar plats och tid för 

årsmötet. 

 

Varje medlem har en röst. 

 

Följande ärenden skall beslutas: 

 

1 Val av mötesordförande, sekreterare och två justerande som skall underteckna 

årsmötesprotokollet. 

2 Upprop av delegater för medlemmarna samt fastställande av röstlängd. 

3 Godkännande av kallelse. 

4 Godkännande av styrelse- och revisionsberättelse. 

5 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen. 

6 Vart annat år val, på två år, av halva antalet styrelseledamöter, samt lika många ersättare.  

En ledamot från vardera landet skall representera Regionförbundet respektive 

Fylkeskommunen och en från vardera landet skall representera näringslivsorganisationer/ 

företag. 

7 Vart annat år val av ordförande och vice ordförande för styrelsen. Ordförande och vice 

ordförande väljes bland kommunernas styrelserepresentanter. 

8 Vart annat år val av en revisor, för samma period som styrelsens ordförande utses. 

9 Val av valberedning 

10 Beslut om verksamhetsplan och årsbudget - i de fall som dessa inte redan fastställts vid ett 

höst-medlemsmöte under föregående år.  

11 Beslut om medlemsavgifterna för nästkommande år. 

12 Beslut om eventuella ersättningar till MittSkandias förtroendevalda. 

13 Övriga ärenden som medlem önskar få behandlade, och som har skriftligen varit styrelsen 

tillhanda senast när kallelsen till årsmötet stadgeenligt skulle utsändas. 

 

 

§ 6    EXTRA ÅRSMÖTE 

 

Extra årsmöte genomförs när styrelsen finner det vara påkallat, eller när en medlem gör 

framställning därom till styrelsen. 

 

 

§ 7    MEDLEMSMÖTE  

 

Medlemsmötet har samma beslutsstatus som ett årsmöte när det gäller frågorna om 

verksamhetsplan och budget för kommande år. 

Ett medlemsmöte genomförs under hösten före utgången av året före det aktuella budgetåret. 
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§ 8   UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT 

 

Närvarande delgater skall vid behov kunna uppvisa fullmakt 

 

En röst per medlem och varje delegat kan endast företräda en medlem. 

 

Om personval ej kan göras enhälligt genomförs valet med slutna röstsedlar 

 

Alla beslut fattas med enkel majoritet.  Val med slutna röstsedlar genomförs när någon så 

påfordrar. Om val med slutna röstsedlar utfaller med lika röstetal avgörs valet genom lottning. 

I övriga fall gäller den mening som ordföranden biträder. 

 

 

§ 9   KALLELSE 

 

Kallelse till årsmöte eller medlemsmöte sker genom styrelsens försorg senast en månad före 

beslutat mötesdatum. 

 

 

§ 10    STYRELSE OCH UTSKOTT 

 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 12 medlemmar, samt lika 

många ersättare, lika fördelade på båda länderna. 

 

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter, inräknat närvarande ersättare, är 

närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

MidtSkandias styrelse kan tillsätta interna eller externa, permanenta eller temporära, utskott 

eller arbetsgrupper.  

 

För styrelsen, samt för utskott eller arbetsgrupper valda av styrelsen, är förutom 

styrelsesammanträde också telefonmöte, videokonferens-sammanträde och skriftlig 

beslutsprocedur godkända beslutsformer. 

 

 

§ 11     RÄKENSKAPER 

 

Organisationens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall senast en månad före årsmötet  

överlämnas till revisorn.  Vart annat år utses en revisor för att granska räkenskaperna och 

förvaltningen. 
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§ 12    NYA MEDLEMMAR SAMT UTTRÄDE 

 

Inträde av nya medlemmar, eller utträde ur medlemskap i MidtSkandia , beviljas av styrelsen. 

 

 

§ 13    KOSTNAD FÖR DELEGATER 

 

Varje medlem svarar för sina representanters kostnader vid årsmöte/medlemsmöte.   

 

 

§ 14  REVISION 

 

Föreningens räkenskap och styrelsens förvaltning skall granskas av en utsedd revisor. Revisorn 

väljs för två år vid årsmötet och perioden skall sammanfalla med ordförandes period 

 

 

§ 15    FÖRENINGENS UPPLÖSNING 

 

Beslut om organisationen MittSkandias upplösning skall fattas vid ett årsmöte. Eventuella 

kvarvarande tillgångar överförs till näringslivsorganisationer i Norge och Sverige för att 

användas till gränsregionalt utvecklingsarbete, i enlighet med anvisningar som skall beslutas vid 

det sista årsmötet. 

 

 

§ 16   ÄNDRING AV STADGARNA 

 

Ändring av denna stadga kan ske genom beslut vid ett årsmöte, på initiativ från medlem eller 

från styrelsen. 
 


