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Stadgar för den ideella föreningen Future Position X – FPX
§ 1. Firma
Föreningens firma är Future Position X (FPX), ideell förening.
§ 2. Ändamål
Föreningen skall, utifrån sina medlemmars intresse och förmåga,
agera motor i ett nationellt kompetenscenter inom Geografiska
Informations System och positioneringstjänster, verka som en
plattform för att driva gemensamma utvecklingsprojekt och
resurser samt förvalta varumärket [FPX]. Genom samhandling
mellan föreningens medlemmar och samhällets aktörer skall
innovation och tillväxt stimuleras.
Föreningen kan äga, driva och delta i olika projekt. Föreningen
äger rätt att förmedla erhållen projektfinansiering till projekt som
drivs i hel- eller delägt aktiebolag.
Inom Föreningen kan skapas en finansieringsfond där uppkomna
vinster och inbetalda medel från externa finansiärer och
medlemmar skall förvaltas och användas i enlighet med
föreningens ändamål.
Föreningen är politiskt och religiöst oberoende.
§ 3. Säte
Föreningens styrelse har sitt säte är Gävle.
§ 4. Medlemskap
Föreningen är öppen för organisationer, företag, föreningar,

offentliga verk och myndigheter som önskar främja föreningens
ändamål, bidra till dess utveckling och åtar sig att följa dess
stadgar. Medlemskap i föreningen beviljas av föreningens styrelse
eller av den styrelsen utser.
§ 5 Avgifter
Var medlem ska vid inträdet i föreningen kontant erlägga en
insats. Föreningsstämman fastställer årligen insatsens storlek. För
medlemskap i föreningen betalar medlem därtill en årlig
medlemsavgift, vars storlek beslutas vid ordinarie
föreningsstämma. Medlemsavgiften gäller kalenderår. Styrelsen
har möjlighet att efter förhandling med medlem eller intressent ta
ut en serviceavgift som fastställs från fall till fall av styrelsen.
§ 6 Uteslutning
Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som uppenbart motverkar
föreningens ändamål eller bryter mot dess stadgar. Medlem
erhåller, om medlemmen ej orsakat föreningen skada, erlagd
insats åter. Årlig erlagd medlemsavgift eller serviceavgift
återbetalas ej. Medlem som inte betalt den årliga
medlemsavgiften före den ordinarie föreningsstämman utesluts
automatiskt
§ 7. Förmåner och ansvar
Medlem äger rätt att delta i föreningens medlemsmöten och att
utifrån de regler som finns i föreningens medlemspolicy, ta del av
vissa resurser och aktiviteter.
7.1 Föreningens och medlems ansvar Föreningen ansvarar
med sin egen förmögenhet för samtliga föreningens åtaganden,
förbindelser och skulder som upptas eller ingås i föreningens
namn av behörig företrädare. Enskilda medlemmar har inte utöver
vad som kan följa av lag eller annan förpliktande förordning något
betalningsansvar för föreningens skulder eller andra förpliktelser.
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§ 8 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls varje år på tid och plats som
styrelsen bestämmer, dock senast i april månad. Vid ordinarie
föreningsstämma skall följande ärenden behandlas jämte andra
som angivits i kallelsen till stämman.
1.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.

Val av protokolljusterare att jämte ordföranden justera
protokollet.

3.

Fastställande av röstlängd för mötet.

4.

Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat.

5.

Godkännande av dagordning.

6.

Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse och
årsredovisning tillsammans med revisionsberättelsen samt
fråga om godkännande av redovisningen.

7.

Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.

Fastställande av medlemsavgift och insats storlek för
närmast följande räkenskapsår.

10.

Val av ordförande i styrelsen.

11.

Val av övriga ledamöter i styrelsen.

12.

Val av revisor och en revisorsuppleant.

13.

Val av valberedning.
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14.

Motioner.

15.

Övriga ärenden som hänskjutits till mötet

§ 9. Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall hållas, då styrelsen finner det
lämpligt eller då minst en tredjedel av medlemmarna så kräver i
skriftlig framställning till styrelsen. I kallelsen till extra
föreningsstämma skall punkterna 1- 5 i § 8 ovan anges. Kallelsen
skall även uppta de punkter som föranleder den extra
föreningsstämman.
§ 10. Kallelse
Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ombesörjas av
styrelsens ordförande och ske minst tre veckor före mötet.
Kallelse sker via e-post och via anslag på föreningens hemsida
(www.fpx.se). Kallelse till extra stämma skall ske senast en vecka
före. Kompletta handlingar till mötet skall finnas tillgängliga på
www.fpx.se.
§ 11. Omröstning
Omröstning vid ordinarie och extra föreningsstämma är öppen
utom vid personval. Vid lika röstetal vid personval avgörs alla
frågor val genom lottning om ej annat beslutas av sammanträdet
innan frågan behandlas valet förrättas. Vid lika röstetal i andra
frågor gäller den mening mötets ordförande biträder. Varje
medlem äger en röst. Närvarande medlem äger rätt att vid
föreningsstämman, genom fullmakt, företräda ytterligare en
medlem.
§ 12. Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse.
12.1. Styrelsen består av 9 till 12 ledamöter, som väljs vid
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föreningsstämman. Därvid väljs ordförande för ett år ,övriga
ledamöter väljs för normalt två år. Vid behov kan fyllnadsval äga
rum vid extra föreningsstämma.
12.2. Ordförande väljs av föreningsstämman medan styrelsen
inom sig fördelar övriga poster av vilken vice ordförande är
obligatorisk. Styrelsen utser årligen vid sitt konstituerande
sammanträde, inom eller utom sig, en sekreterare samt kassör.
12.3. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelser eller då
minst fyra ledamöter yrkat därpå hos ordföranden. Styrelsen skall
dock kallas till sammanträde minst 3 gånger under ett
verksamhetsår. Styrelsen är beslutför då minst hälften av antalet
ledamöter deltar. Ordföranden svarar för att kallelse utgår
skriftligen via e- post till ledamöterna 1 vecka före aktuellt
sammanträde.
12.4. Omröstning i styrelsen sker öppet. Vid lika röstetal gäller
den mening som ordföranden företräder.
12.5. Föreningens styrelse har ansvaret för att sådana åtgärder
vidtas att föreningens syften uppnås. Speciellt åligger det
styrelsen att:
• fastställa föreningens affärsplan
• för beslut föreslå föreningsstämman insatsens, och
medlemsavgiftens storlek
• fastställa budget för föreningens utgifter och inkomster
• senast en månad före ordinarie föreningsstämma lämna
årsredovisningshandlingar till utsedd revisor
• till ordinarie föreningsstämma framlägga föreningens
verksamhetsberättelse och årsredovisning

•

besluta i medlemsfrågor rörande inträde i och utträde ur
föreningen - medlemsfrågor av principiell vikt skall dock
behandlas på ordinarie föreningsstämma

§13. Valberedning
För val av styrelse och revisorer skall vid ordinarie
föreningsstämma väljas en valberedning på minst tre personer,
varav en utses som sammankallande. Valberedningens
sammansättning skall spegla föreningens ambition att
representeras av personer med erfarenhet och förankring i
akademi, offentlig förvaltning och näringsliv. Därav följer att
valberedningen skall bestå av minst en person vardera med
förankring i akademi, offentlig förvaltning och näringsliv.
Valberedningen skall i sitt arbete sträva efter att lägga ett förslag
som gör att föreningen företräds av lika många personer från var
och en av dessa tre sektorer, akademi, offentlig förvaltning och
näringsliv och att de regionala aktörer som svarar för huvuddelen
av föreningens finansiering blir representerade i styrelsen.
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Valberedningens förslag till de val som skall förrättas, skall
bifogas kallelsen till föreningsstämma eller extra
föreningsstämma.
§ 14. Protokoll
Vid föreningsstämma och styrelsesammanträde skall protokoll
föras.
§ 15. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen, som äger rätt att
därutöver utse firmatecknare inom eller utanför styrelsen, två i
förening.
§ 16. Verksamhetsår
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Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
§ 17. Resultat
Resultat, enligt fastställd balansräkning, förs enligt
föreningsstämmans beslut i ny räkning.
§ 18. Motioner
Motioner och övriga ärenden som önskas behandlas vid
föreningsstämma skall skriftligen vara sekreteraren tillhanda
senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast tre
dagar innan extra föreningsstämma
§ 19. Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av ordinarie eller
extra föreningsstämma och bekräftas av nästföljande
föreningsstämma. För beslut om stadgeändring krävs två
tredjedels majoritet av de på föreningsstämman röstberättigade.
Dock erfordras för giltigt beslut att minst hälften av föreningens
totala röstetal är representerade vid båda föreningsstämmorna.
Ändringsförslag skall meddelas i kallelsen till föreningsstämma.
Beslut om stadgeändring kan även fattas direkt vid ordinarie eller
extra föreningsstämma om samtliga medlemmar är
representerade direkt, eller via ombud vid mötet och bifaller
beslutet.
§ 20. Upplösning
Beslut om föreningens upplösning skall fattas i samma ordning
som i föregående paragraf bestämts beträffande stadgeändring. I
händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar anvisas
till samverkande aktör i enlighet med ändamålen för föreningen
stipulerade i § 2.
§ 21. Stadgetolkning
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Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall
förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan
till nästkommande föreningsstämma eller avgörs i trängande fall
av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i
föreningen att i fråga om tillämpningen av dessa stadgar inte
väcka talan vid allmän domstol. Tvist som inte kan avgöras av
föreningsstämman eller styrelsen skall istället hänskjutas till
avgörande av en skiljeman som skall utses av allmän domstol.
Skiljeförfarandet skall ske på svenska språket i enlighet med den
vid var tid gällande svenska lagen om skiljeförfaranden.
Förfarandet skall äga rum i Gävle.

