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Stadgar för Svenska statistikfrämjandet  
Org. Nr. 802441-2689 
  
  
§ 1 Föreningen  
Svenska statistikfrämjandet är en oberoende ideell förening bestående av personer med 
intresse för statistik  
  
§ 2 Ändamål  
Föreningens ändamål är att:  

a) främja forskning och utbildning inom statistisk vetenskap  
b) främja sund tillämpning av statistiska metoder  
c) främja erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling  
d) utgöra ett forum för diskussion avseende statistiska tillämpningar och etiska frågor 

inom statistikområdet  
e) väcka intresse bland allmänheten för statistik  

  
§ 3 Medlemmar  
I föreningen finns tre typer av medlemskap.  

Ordinarie medlem 
Ordinarie medlem är en individ som genom sitt medlemskap vill främja föreningens syften, 
och betalar den ordinarie årsavgift som årsmötet beslutar om. 
Ordinarie medlem äger rösträtt på årsmötet och kan inneha förtroendeposter i föreningen.  

Studentmedlem 
Studentmedlem är en individ som studerar vid något av Sveriges lärosäten (högskola, 
folkhögskola, yrkeshögskola eller universitet), vill främja föreningens syften och betalar den 
årsavgift för studentmedlemskap som årsmötet beslutar om. 
Studentmedlem äger rösträtt på årsmötet och kan inneha förtroendeposter i föreningen.  

Hedersmedlem 
Hedersmedlem är en individ som, efter beslut av årsmötet, på förslag från föreningens 
styrelse, upptas som hedersmedlemmar i föreningen. Hedersmedlemskapet är avgiftsfritt. 
Hedersmedlem äger rösträtt på årsmötet och kan inneha förtroendeposter i föreningen.  

§ 4 Partner  

Partner till föreningen är företag, organisation eller institution som vill främja föreningens 
syften och betalar den partneravgift som styrelsen beslutar om. Partnerskapet innebär ej att 
företagets medarbetare eller organisationens aktörer äger medlemskap i föreningen. Partner 
har ej rösträtt på årsmötet och kan ej inneha förtroendeposter i föreningen.  
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§ 5 Styrelse  
Föreningens styrelse utgörs av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en kassör 
samt en representant från varje sektion inom föreningen. Därutöver kan styrelsen ha upp till 
tre övriga ledamöter.  
  
Ordförande, vice ordförande, sekreterare samt kassör väljs av årsmötet för tiden från ett 
årsmöte och två år framåt. Ordförande och sekreterare väljs på ojämna år, vice ordförande 
och kassör väljs på jämna år. Eventuella övriga ledamöter väljs av årsmötet för tiden från ett 
årsmöte till nästa årsmöte. Vid val av styrelse skall en bred förankring i föreningens 
verksamhetsområde eftersträvas. Representanterna från sektionerna utses av respektive 
sektion.  
  
Kallelse till styrelsesammanträde skall tillsammans med ärendelista skickas av ordföranden 
till övriga ledamöter minst en vecka före sammanträdet. Styrelsen är beslutsmässig om minst 
hälften av ledamöterna är närvarande.  
  
§ 6 Årsmöte  
Föreningens årsmöte hålls före utgången av mars månad. Följande ärenden skall behandlas 
vid årsmötet:  
  

1. Val av ordförande för årsmötet  
2. Val av sekreterare för årsmötet  
3. Val av medlem att jämte årsmötets ordförande justera årsmötesprotokollet  
4. Fråga om mötets behöriga utlysande  
5. Fastställande av dagordning  
6. Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om beviljande av ansvarsfrihet för 

styrelsen  
7. Val av styrelse  
8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant  
9. Val av valberedning om tre personer  
10. Fastställande av medlemsavgifter att gälla för innevarande verksamhetsår  
11. Fastställande av budget för verksamhetsåret  

  
Årsmötet skall utlysas minst två månader i förväg.  
Motioner skall lämnas minst en månad före årsmötet Kallelse och ärendelista skall 
distribueras minst två veckor före årsmötet.  
  
Extra årsmöte kan utlysas om styrelsen så beslutar eller om minst 100 medlemmar kräver det. 
Ett sådant extra årsmöte följer reglerna för ordinarie årsmöte. Dagordningen för extra årsmöte 
måste omfatta punkterna 1-5 ovan men tar i övrigt endast upp de ärenden som föranlett det 
extra årsmötet.  
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§ 7 Valberedning  
Valberedningen skall till årsmötet framlägga förslag på styrelseledamöter som tillsätts av 
årsmötet samt förslag på revisorer och revisorssuppleanter.  
  
§ 8 Revision  
Verksamhetsåret avslutas den 31 december. Kassören lämnar räkenskaperna till revisorerna 
minst två veckor före årsmötet. Revisorerna skall till årsmötet avge en skriftlig berättelse över 
sin granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning.  
  
§ 9 Firmatecknare  
Föreningens ordförande och kassör är firmatecknare var för sig.  
  
§ 10 Beslut  
Beslut vid årsmöte och styrelsesammanträde fattas med enkel majoritet utom vid ärenden 
enligt § 11. Vid årsmötet äger varje närvarande personlig medlem en röst. Institutionsmedlem 
äger inte rösträtt vid årsmöte. Omröstning sker öppet. Val sker dock med sluten omröstning 
om någon medlem begär det. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.  
Vid sluten omröstning skiljer dock lotten.  
  
§ 11 Sektioner  
Sektioner för speciella grupper av medlemmar med verksamhet som överensstämmer med 
föreningens kan bildas efter beslut av årsmötet. Sådan sektion skall vara en egen juridisk 
person med egna stadgar, egen styrelse, räkenskaper och revisorer. Om en sektion inte anses 
arbeta i föreningens anda kan den efter beslut på årsmöte uteslutas.  
  
§ 12 Stadgeändring  
Beslut om stadgeändring fattas på årsmötet och måste biträdas av minst två tredjedelar av de 
närvarande medlemmarna. Förslag om sådan ändring skall lämnas till styrelsen minst en 
månad före årsmötet och skall bifogas till den utskickade ärendelistan.  
  
§ 13 Föreningens upplösning  
Beslut om föreningens upplösning eller samgående med annan organisation regleras enligt § 
11. Därutöver måste beslut om upplösning eller samgående med annan organisation fattas på 
två på varandra följande ordinarie årsmöten. Vid ett sådant beslut skall dessutom beslut fattas 
om hur föreningens kvarvarande tillgångar skall hanteras.  
 


