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Förslag till ändringar avseende lydelser i stadgar för Visita Södra. 

Röd text = tidigare lydelse. 

Grön text = föreslagen ny lydelse. 

Svart text = oförändrad lydelse.  

 

 

 

STADGAR FÖR VISITA SÖDRA ORG.NR 846000-7712 

 

 

1 § Föreningens verksamhetsområde och firma 

 

Visita Södra utgör ett regionalt  

distrikt för medlemmar i, VISITA Svensk besöksnäring 

 

Föreningens verksamhetsområde omfattar Blekinge, Kronobergs, Kalmars län och 

Skåne län samt södra delen av Hallands län t o m Halmstads kommun. 

 

Föreningens firma är Visita Södra. 

 

2 § Föreningens ändamål 

 

Föreningen har till ändamål 

 

att främja medlemmarnas intressen och branschens sunda utveckling samt lyfta fram 

medlemsföretagens betydelse för samhälle och näringsliv; 

 

att tillvarata medlemsföretagens yrkesintressen; 

 

att främja medlemsföretagens intressen som arbetsgivare; 

 

samt att i mån av behov och tillgångar lämna understöd och stipendier i enlighet med vad 

som stadgas i 22 §. 

 

 

3 § Föreningens säte 

 

Föreningen har sitt säte i Malmö. 

 

 

4 § Medlemskap 

 

Medlemmar i föreningen kan vara aktiva eller passiva. 

 

Aktiv medlem Medlem är företag som tillförs föreningen av VISITA och som har sitt säte 

inom föreningens verksamhetsområde eller som, efter ansökan undantagsvis, har godkänts av 

såväl föreningens styrelse som VISITAs styrelse att tillhöra föreningen. 

 

Företag med flera driftsenheter inom föreningens verksamhetsområde kan vara medlem i 

föreningen antingen gemensamt för samtliga dessa enheter eller enskilt för var och en av 

dessa eller vissa av dem. 
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Föreningen äger själv anta förutvarande utövare av hotell- och/eller restaurangrörelse samt 

person som är anställd i förtroendeställning hos aktiv medlem till passiv medlem. 

 

Ansökan om passivt medlemskap skall ställas till styrelsen, som efter erforderlig utredning 

prövar ansökan. 

 

För medlem i föreningen gäller samma förutsättningar som för medlemskapet i VISITA. 

 

 

5 § Hedersledamot Hedersmedlem 

 

Till hedersledamot hedersmedlem i föreningen kan genom val vid ordinarie föreningsstämma 

utses person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat föreningen och dess intressen. 

Hedersmedlemskapet är personligt. 

 

6 § Förvaltning 

 

Föreningens förvaltning handhas av en styrelse. 

 

Styrelsen äger inom sig utse ett arbetsutskott för de arbetsuppgifter och med den 

sammansättning styrelsen bestämmer. 

 

 

7 § Styrelsens sammansättning 

 

Styrelsen skall bestå av lägst sex och högst 13 tio ledamöter och ,samt därtill en ordförande. 

 

Ordföranden och ledamöterna skall representera branschens olika verksamheter och 

representera olika delar av föreningens geografiska verksamhetsområde. 

 

Ordföranden och ledamöterna väljs på ordinarie föreningsstämma. 

 

Ordföranden, samt ersättare för denne som utses av föreningsstämman, företräder 

regionföreningen i VISITAs styrelse. 

 

Valet sker på två år, räknat från stämman. Ingen får, annat än undantagsvis, sitta mer än fyra 

på varandra följande mandatperioder. 

 

Valet sker på två år, räknat från stämman. 

 

Styrelsen fördelar inom sig övriga förekommande arbetsuppgifter samt utser vice ordförande, 

skattmästare och andra funktionärer. Sekreterare utses inom eller utom styrelsen. 

 

Styrelsen äger till sig adjungera utomstående personer med speciell sakkunskap. 

 

Ordföranden och ledamots mandat i styrelsen och i övriga organ upphör automatiskt vid 

ordinarie föreningsstämma, det år vederbörande fyller 70 år. 
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8 § Styrelsens sammanträden 

 

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

antalet styrelseledamöter. 

 

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll över styrelsens beslut. Protokollet justeras av 

ordföranden och en styrelseledamot. 

 

Ledamot som deltagit i ett ärendes avgörande anses ha biträtt det i protokollet antecknade 

beslutet såvida han ej däri har låtit anteckna sin avvikande mening. 

 

 

9 § Styrelsens beslutsmässighet 

 

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

 

Ärenden avgörs genom öppen omröstning, om sluten omröstning ej begärs. Som styrelsens 

beslut gäller den mening som företräds av de flesta röstande, såvida inte annat inte föreskrivs i 

dessa stadgar. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder utom vid sluten 

omröstning eller vid val, då lotten avgör. 

 

Styrelseledamot får inte rösta genom fullmakt och rösträtt får inte överlåtas. 

 

 

10 § Firmateckning 

 

Föreningens firma tecknas på det sätt styrelsen beslutar. 

 

 

11 § Styrelsens uppgift 

 

Styrelsen har till uppgift att med iakttagande av vad som föreskrivs i dessa stadgar och de 

beslut som fattas av föreningsmöte leda föreningens verksamhet. 

 

Därvid åligger det styrelsen särskilt 

 

att inom sitt verksamhetsområde med iakttagande av vad som föreskrivs i VISITAs stadgar 

verka så att föreningen uppfyller sitt ändamål och i detta syfte söka åstadkomma att företagare 

inom hotell- och restaurangbranschen söker medlemskap i VISITA; 

 

att tillse att föreningens bokföring och medelsförvaltning är tillfredsställande; 

 

att sammankalla föreningens medlemmar till föreningsstämma, och att till ordinarie 

föreningsstämma avge förvaltningsberättelse; 

 

att förbereda alla ärenden till föreningsstämma och verkställa av stämman fattade beslut; 
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att företräda föreningen i förhållande till myndigheter och utomstående; 

 

att informera medlemmarna i bransch- och arbetsgivarfrågor 

 

samt att främja kontakten mellan medlemmarna och VISITA. 

 

 

12 § Räkenskaper och revision 

 

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. 

 

Styrelsen skall senast före februari månads utgång till revisorerna överlämna föreningens 

räkenskaper och styrelsens förvaltningsberättelse.  

 

Revisorerna skall senast före mars månads utgång till styrelsen avlämna en till ordinarie 

föreningsstämma ställd berättelse som skall innehålla uttalande om det sätt varpå styrelsen 

uppfyllt sina åligganden. 

 

 

13 § Föreningsstämma 

 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas en gång varje år på tid och plats som styrelsen 

bestämmer. Medlem skall i god tid, senast i samband med kallelse till ordinarie 

föreningsstämma, påminnas om möjligheten att framlägga förslag till styrelsen. 

 

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen beslutar därom eller då minst en tiondel av 

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

föreningsstämma skall hållas. 

 

 

14 § Kallelse till föreningsstämma 

 

 

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

ska skickas till medlemsföretag senast 2 veckor före stämman.  

 

 

15 § Valnämnd 

 

Ordinarie föreningsstämma skall utse en valnämnd bestående av en ordförande jämte fyra tre 

till fyra ledamöter.  

 

Valnämnden skall till ordinarie föreningsstämma lämna förslag till ordförande samt ledamöter 

i föreningens styrelse och andra organ. 

 

Valnämndens förslag skall offentliggöras senast i samband med kallelsen till 

föreningsstämman. 

 

Valnämnden är beslutsför då minst hälften av ledamöterna deltar. 
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16 § Ärenden vid föreningsstämma 

 

1 Stämmans öppnande 

2 Val av ordförande på för stämman 

3 Val av sekreterare för stämman 

4 Justering av röstlängd 

5 Val av två justeringsmänpersoner 

6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 

7 Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse 

8 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående års förvaltning 

9 Framställningar från styrelsen 

10 Framställning som medlem senast 10 dagar före stämman skriftligen anmält till 

styrelsen 

11 Fråga om ersättning till styrelsens ledamöter och revisorer 

12 Val i förekommande fall av ordförande i föreningen 

13 Fastställande av det antal styrelseledamöter som stämman skall välja 

14 Val av styrelseledamöter 

15 Fastställande av det antal revisorer och suppleanter som mötet skall välja 

16 Val av revisorer och suppleanter 

17 Val av ersättare för ordföranden, i egenskap av ledamot i VISITAs styrelse 

18 Val av delegerad för utövande av rösträtt vid VISITAs stämma för till föreningen 

hörande medlemmar som inte är personligen företrädda på stämman 

19 Val av ledamot i VISITAs valnämnd 

20 Val av valnämnd för föreningen  

21 Fastställande av årsavgift för passiv medlem för följande år Stämmans avslutande 

 

Förteckning över de ärenden som skall behandlas på ordinarie föreningsstämma, styrelsens 

förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse skall genom styrelsens försorg hållas 

tillgänglig för medlemmarna minst 14 dagar  i förväg. Komplettering med eventuellt ärende 

anmält enligt punkt 10 ovan skall hållas tillgänglig för medlemmarna via webben senast en 

vecka innan mötet. Viktigt ärende som ej upptagits i förteckningen får inte avgöras vid mötet. 

 

Ärende som ej upptagits i förteckningen eller som ej anmälts enligt punkt 8 får inte utan alla 

närvarandes samtycke avgöras vid stämman, såvida det inte omedelbart föranletts av eller står 

i omedelbart samband med annat ärende som förekommit på stämman eller föreskrivs i dess 

stadgar. 

 

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

som skall utsändas enligt 14 §. 

 

 

17 § Rösträtt m m vid föreningsstämma 

 

Medlems representation m m 

 

Verkställande direktör, tjänsteman med uppdrag att representera företaget i föreningen eller 

ledamot av styrelse får företräda medlemmen utan fullmakt. 
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Medlem får företrädas av ombud med fullmakt. Som sådant får endast förordnas annan 

medlem eller hos medlemmen i förtroendeställning anställd tjänsteman. 

 

Föreningsstämman äger genom beslut som biträds av fyra femtedelar av de vid stämman 

närvarande avvisa viss person som ombud för medlem. 

 

Röstetalsberäkning 

 

Vid föreningsstämma äger varje aktiv medlem en röst. 

 

För medlem med flera enskilda delägare eller för medlem med flera rörelseenheter inom 

föreningens verksamhetsområde får stämman besluta att varje delägare respektive 

representant för varje enhet får närvara vid föreningsstämman och delta i överläggningarna 

men inte i besluten. 

 

Om rösträttsbegränsningar 

 

Den som ej inte betalat sina avgifter till VISITA äger ej rösta har inte rösträtt på 

föreningsstämman. 

 

Ingen får dock rösta för mer än en fullmakt. 

 

Om beslut 

 

All röstning skall ske öppet om ej sluten omröstning begärs. 

 

Som föreningsstämmans beslut skall gälla, med de undantaga som anges i 17 § tredje  

stycket och 20 § första och andra styckena, den mening för vilken de flesta rösterna avges.  

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I annan fråga gäller den mening som biträds av 

ordföranden.  

 

 

18 § Medelstilldelning och avgifter till föreningen 

 

Föreningen tilldelas medel av VISITA för bestridande av kostnaderna för verksamheten i 

förhållande till antalet aktiva medlemmar i föreningen. 

 

Hedersledamotmedlem erlägger ingen avgift till föreningen. 

 

Betalning till föreningen av fastställd årsavgift för passiv medlem skall ske på sätt som 

föreningens styrelse beslutar. 

 

Passiv medlem som icke inom föreskriven tid och sedan han blivit därom påmind erlägger 

fastställd föreningsavgift upphör att vara medlem i föreningen. Han förlorar därmed sina 

rättigheter som medlem och sin delaktighet i föreningens tillgångar. Styrelsen äger dock rätt 

att efter omständigheterna befria medlem från ovannämnda påföljder. 

 

 

19 § Upphörande av medlemskap 

 

Aktivt mMedlemskap upphör då medlemskap i VISITA upphör. 
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Passivt medlemskap i föreningen upphör vid det årsskifte som inträffar näst efter sex månader 

sedan skriftlig uppsägning skett från medlemmens eller föreningens sida. 

 

Bryter passiv medlem i väsentlig grad mot sina förpliktelser gentemot föreningen får 

föreningens styrelse utesluta honom med omedelbar verkan. Upphör passivt medlemskap äger 

medlemmen ej återbekomma erlagda avgifter eller få del av föreningens tillgångar. 

 

 

20 § Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen      

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut därom biträds av minst tre fjärdedelar av de vid 

föreningsstämman avgivna rösterna. 

 

För upplösning av föreningen krävs att beslut därom biträds av minst tre fjärdedelar av hela 

föreningens röstetal. 

 

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen är icke giltiga förrän 

detsamma biträtts av VISITAs styrelse. 

 

 

21 § Skiljedom     

 

Tvist mellan medlem och föreningen skall avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om 

skiljemän dock att om enighet om den tredje skiljemannen inte kan uppnås, skall denne utses i 

enlighet med vad som föreskrivs i reglerna för Stockholms Handelskammares 

Skiljedomsinstitut. 

 

 

22 § Understöd och sStipendier    

 

Understöd och sStipendier skall handhas av Visita Södras Utbildningsstiftelse i enlighet med 

dess stadgar härför. 

 

Styrelsen äger dock bevilja rimliga understöd till medlem, f d medlem och efterlevande 

närstående till medlem. Vad som sagts om medlem gäller även företrädare för 

medlemsföretag som är juridisk person samt person som är eller har varit anställd i 

förtroendeställning hos medlem. 

 

Föreningen kan även lämna begravningshjälp. 

 

Av föreningen lämnat understöd, stipendium och begravningshjälp skall meddelas 

medlemmarna vid ordinarie föreningsstämma.  

 

23 § Likvidation   

 

Om upplösning av föreningen beslutas skall det som återstår efter det att föreningens skulder 

och andra åtaganden har likviderats enligt föreningens beslut antingen fördelas mellan de 

aktiva medlemmarna, eller användas för något ändamål som främjar hotell- och 

restaurangnäringen. 
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Fattar föreningen ej något särskilt beslut skall återstående medel överföras till VISITA. 

 

*** 


