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STADGAR FÖR IDEELL FÖRENING
1 § Namn
Föreningens namn är Sydsvensk regionbildning Ideell förening.
2 § Ändamål
Föreningen har till uppgift att ta fram underlag för beslut för en ansökan om bildande av en ny
gemensam region / landsting från 2019, omfattande verksamheterna i Region Skåne, Landstinget
Kalmar län, Regionförbundet Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget
Kronobergs län samt Regionförbundet Södra Småland. Huvudmännen ska pröva ändamålet för
föreningen under 2015. Föreningens arbete ska kännetecknas av ett brett utvecklingsarbete i syfte att
nå delaktighet och inflytande i den berörda geografin.
3 § Medlemskap
Medlemmar i föreningen är Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Landstinget Blekinge, Region
Blekinge, Landstinget Kronoberg, Regionförbundet Södra Småland, Landstinget i Kalmar län och
Regionförbundet i Kalmar län.
4 § Årsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Varje medlem har en röst. Ordinarie årsmöte skall
hållas varje kalenderår före april månads utgång. Årsavgift fastställs av årsmötet. Enighet eftersträvas
i beslut.
5 § Kostnader
Medlemmarna står för samtliga kostnader för sina förtroendevalda från respektive område.
Övriga kostnader delas solidariskt av medlemmarna enligt av årsmötet fastställd budget.
6 § Styrelse
Styrelsen består av 30 ledamöter bestående av tre representanter från respektive medlem samt
ytterligare representanter för olika partier för att få en bred parlamentarisk sammansättning, dessa
utses av partierna. Samtliga partier ska vara företrädda med minst två representanter i styrelsen.
Ledamöterna har rätt att utse en personlig ersättare som observatör om ordinarie inte har möjlighet att
delta i möte.
Ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande väljs av årsmötet. Vid lika röstetal
har ordförande utslagsröst. Vad avser beslutsfattande, beslutförhet och jäv tillämpas kommunallagens
regler avseende nämnd.
7 § Arbetsutskott
Arbetsutskottet utgörs av åtta ledamöter, ordförande från respektive ingående organisation.
8 § Revision
Föreningen skall ha tre revisorer och en auktoriserad revisor. Dessa utses av ordinarie årsmöte för
tiden intill nästa ordinarie årsmöte.
9 § Upplösning
Föreningen upplöses när en majoritet av på årsmötet närvarande röstberättigade medlemmar beslutar
om upplösning.
10 § Likvidation
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållning, efter att skulder betalats, fördelas i
förhållande till vad varje medlem erlagt i medlemsavgift enligt stadgarna.
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