
 

 

 

Stadgar för Visita Mellersta 
 

Uppdaterade av föreningsstämman 2020-08-25 
 

§ 1. Föreningens firma 

Föreningens firma är Visita Mellersta, med bifirma Mellersta Sveriges Hotell- och 

Restaurangföretagares förening. 
 

§ 2. Föreningens ändamål 

Visita Mellersta ska inom sitt verksamhetsområde främja medlemmarnas intressen och 

branschens sunda utveckling samt lyfta fram medlemsföretagens betydelse för samhälle och 

näringsliv. 
 

§ 3. Föreningens säte 

Föreningen har sitt säte i Stockholm. 
 

§ 4. Föreningens verksamhetsområde 

Visita Mellersta organiserar Visitas medlemmar regionalt.  

Föreningens verksamhetsområde omfattar Dalarnas, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, 

Västmanlands, Örebro och Östergötlands län samt Gästrikedelen av Gävleborgs län. 
 

§ 5. Medlemskap 

Medlem i Visita, med säte eller driftsenhet inom föreningens verksamhetsområde, är medlem i 

föreningen.  

Styrelsen avger yttrande över medlemskapsansökan från presumtiv medlem inom föreningens 

verksamhetsområde till Visitas styrelse. 
 

§ 6. Upphörande av medlemskap 

Medlemskap i föreningen upphör då medlemskap i Visita upphör. 
 

§ 7. Verksamhetsmedel 

Föreningen tilldelas medel av Visita för föreningens verksamhet, i enlighet med beslut av Visitas 

styrelse och föreningsstämma. 
 

§ 8. Förvaltning 

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen och föreningsstämman. 
 

§ 9. Styrelsens sammansättning m m 

Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst sex och högst åtta ledamöter. 

Styrelsens ordförande och övriga ledamöter väljs av ordinarie föreningsstämma. 

Valen sker för en mandattid om två år, räknat från föreningsstämman. 

Lämnar ledamot sitt uppdrag i förtid, kan en extra föreningsstämma fyllnadsvälja ny ledamot för 

tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de 

funktionärer styrelsen bestämmer. Sekreterare kan utses inom eller utom styrelsen. Styrelsen 

kan inom sig utse utskott för de arbetsuppgifter och med den sammansättning styrelsen 

bestämmer. Styrelsen kan till sig adjungera utomstående personer. 

 

 



§ 10. Styrelsens sammanträden 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om det begärs av mer än hälften av 

styrelseledamöterna. 

Protokoll ska föras vid styrelsens sammanträden. Ledamot eller suppleant som har deltagit i ett 

ärendes avgörande, och ej anmält avvikande mening till protokollet, anses ha biträtt det 

protokollförda beslutet. 
 

§ 11. Styrelsens beslutsmässighet 

Styrelsen är beslutsmässig då minst två tredjedelar av antalet ledamöter är närvarande. Inom 

styrelsen har varje ledamot en röst. 

Som styrelsens beslut gäller den mening som biträds av de flesta röstande, såvida inte annat 

föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid 

val då lotten avgör. 
 

§ 12. Styrelsens uppgift 

Vid handhavande av föreningens uppgifter åligger det styrelsen särskilt: 

att medverka till att presumtiva medlemsföretag söker medlemskap i Visita 

att årligen fastställa en verksamhetsplan för föreningens verksamhet 

att årligen fastställa en inkomst- och utgiftsbudget för föreningen 

att förbereda ärenden till föreningsstämman och verkställa av stämman fattade beslut 

att företräda föreningen i förhållande till myndigheter och utomstående 

att informera medlemmar i bransch- och arbetsgivarfrågor 

att främja kontakten mellan medlemmarna och Visita. 
 

§ 13. Årsredovisning och revision 

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.  

Föreningens styrelse fastställer senast i december, budget för kommande räkenskapsår. För 

granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning ska ordinarie föreningsstämma utse två 

revisorer, varav minst en ska vara auktoriserad. 

Revisorerna ska till styrelsen, inför ordinarie föreningsstämma, avge en till stämman ställd 

berättelse som ska innehålla uttalande om hur styrelsen uppfyllt sina åligganden. 
 

§ 14. Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen på tid och ort som styrelsen bestämmer. Extra 

föreningsstämma ska hållas när styrelsen så beslutar eller då minst en tiondel av 

medlemsföretagen begär det hos styrelsen. I begäran ska anges för vilket ändamål extra 

föreningsstämma ska hållas. 
 

§ 15. Kallelse till stämma m.m. 

Medlem ska i god tid påminnas om möjligheten att senast två veckor före stämman, enskilt eller 

tillsammans med andra medlemmar, framlägga förslag till föreningsstämman. 

Kallelse till föreningsstämma, med angivande av tid, plats och åtkomst av stämmohandlingar, ska 

skickas till medlemsföretag senast 14 dagar före stämman. 

En förteckning över de ärenden som ska behandlas, vid ordinarie föreningsstämma också 

styrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse och valnämndens förslag, ska 

tillhandahållas medlemmarna senast 14 dagar före föreningsstämman. 
 

§ 16. Valnämnd 

Ordinarie föreningsstämma ska utse en ordförande och två ledamöter till föreningens valnämnd. 

Valnämndens ordförande och ledamöter ska vara, eller ska tidigare ha varit, representanter för 



medlemsföretag i föreningen och åtminstone en av valnämndens ledamöter eller dess 

ordförande skall vara förtrogen med styrelsens arbete. 

Valnämnden ska lämna förslag till ordinarie föreningsstämma beträffande de personval som ska 

företas beträffande ordförande, ledamöter och revisorer. 

Valnämndens förslag ska offentliggöras senast 14 dagar före föreningsstämman. 

Valnämnden är beslutför då minst hälften av ledamöterna deltar. 
 

§ 17. Ärenden vid föreningsstämma 

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 

1. Styrelsens ordförande öppnar stämman 

2. Justering av röstlängd 

3. Val av stämmoordförande 

4. Val av vice stämmoordförande 

5. Styrelsens anmälan av stämmosekreterare 

6. Val av två justeringspersoner 

7. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande 

8. Framläggande av styrelsens förvaltningsberättelse 

9. Revisorernas berättelse 

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

12. Fråga om ersättning till revisorer 

13. Framställningar från styrelsen 

14. Framställning eller fråga som medlem eller grupp av medlemmar senast två veckor före 

stämman skriftligen anmält till styrelsen 

15. Val av, i förekommande fall, ordförande för föreningen 

16. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman enligt § 9 

17. Val av styrelseledamöter 

18. Val av två revisorer 

19. Val av delegerad för utövande av rösträtt vid Visitas föreningsstämma för de av föreningens 

medlemmar som ej är personligen företrädda vid stämman 

20. Val av ordförande och två ledamöter i valnämnden enligt § 16 

21. Redovisning av de fonders förvaltning till vilka Visita Mellersta utser styrelse 

22. Val av styrelse till de fonder till vilka Visita Mellersta utser styrelse. 
 

Ärende som ej upptagits i förteckning utsänd till medlemmarna enligt § 15, eller som ej anmälts 

enligt punkt 13, får inte utan alla närvarandes samtycke avgöras vid stämman, såvida det inte 

omedelbart föranleds av eller står i omedelbart sammanhang med ärende som finns upptaget på 

förteckningen eller föreskrivits i dessa stadgar. 

Vid extra föreningsstämma får ej andra ärenden avgöras än de som upptagits i den förteckning 

som ska tillhandahållas enligt § 15. 
 

§ 18. Rösträtt vid föreningsstämma m.m. 

Ägare, koncernledning, ledamot av företagets styrelse, verkställande direktör eller 

befattningshavare i förtroendeställning inom medlemsföretaget kan representera 

medlemsföretaget vid föreningsstämman. 

Vid föreningsstämman har varje närvarande medlem en röst. 

Den medlem som ej fullgjort sina skyldigheter gentemot Visita och dess dotterbolag får ej rösta 

på föreningsstämman. 

All röstning sker öppet om ej sluten omröstning begärs. 



Som föreningsstämmas beslut ska gälla den mening för vilka de flesta rösterna avges, om inget 

annat framgår av dessa stadgar. 

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I annan fråga gäller den mening om vilken de flesta 

röstande förenar sig eller, om antalet röstande är lika, den mening som stämmoordföranden 

biträder. 

Stämmoordföranden ska jämte valda justeringspersoner justera protokollet. 
 

§ 19. Skiljedom 

Tvist mellan medlem och föreningen, avseende högre belopp än tre basbelopp, ska avgöras av 

via Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för Förenklat Skiljeförfarande. 

Skiljenämnden ska, om den inte beslutar annat, sammanträda i Stockholm. 
 

§ 20. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen 

För ändring av dessa stadgar krävs ett beslut som biträds av minst tre fjärdedelar av de vid en 

ordinarie föreningsstämma avgivna rösterna.  

För upplösning av föreningen, samt för ändring av denna paragraf, krävs ett beslut som biträds 

av minst tre fjärdedelar av föreningens röstberättigade medlemmar. 

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen är ej giltigt förrän beslutet 

godkänts av Visitas styrelse. 
 

§ 21. Likvidation 

Om upplösning av föreningen beslutas, ska med det som återstår efter att föreningens skulder 

har betalats och andra åtaganden likviderats, förfaras enligt beslut vid sista föreningsstämman. 

Om ej annat beslutas ska behållningen fördelas mellan dem som vid upplösningen är 

medlemmar i föreningen. 

Fattar föreningen ej något särskilt beslut om behållningen ska återstående medel överföras till 

Visita. 


