STADGAR FÖR SVENSKA FRANCHISE
FÖRENINGEN
1. Föreningens firma är Svenska Franchise Föreningen. Den har sitt säte i Stockholm.
2. Föreningen är en ideell sammanslutning med uppgift att sprida kunskap om franchising och att verka för att franchising i
Sverige bedrivs etiskt klanderfritt.
3. Föreningen består av fullvärdiga och stödjande medlemmar samt medlemssökande företag.
Till fullvärdig medlem kan antas juridisk person som bedriver franchising i överensstämmelse med föreningens etiska
regler sedan minst två år med minst fem franchisetagare eller det lägre antal som styrelsen för särskilt fall finner sig kunna
godtaga. Med fullvärdig medlem förstås i dessa stadgar franchisegivaren jämte gruppen av franchisetagare. För antagande
av fullvärdig medlem förutsätts att företaget varit medlemssökande minst ett år.
Som medlemssökande kan antas juridisk person som påbörjat eller avser att påbörja franchising i överensstämmelse med
nämnda regler. Medlemssökande kan tidigaste efter ett år ansöka om att bli upptagen som fullvärdig medlem.
Till stödjande medlem kan antas fysisk eller juridisk person som är intresserad av att stödja föreningens syfte.
Alla ansökningar prövas och avgörs av styrelsen.
4. Medlemmar och medlemssökande skall erlägga serviceavgift, medlemmarna därutöver också medlemsavgift. Avgifter
beslutas av årsmötet efter förslag från styrelsen.
5. Medlem, medlemssökande eller stödjande medlem som önskar utträda ur föreningen, skall anmäla detta skriftligen till
föreningen senast den 30 september och utträder med utgången av det kalenderår under vilket anmälan sker.
Mot medlem, medlemssökande eller stödjande medlem som ej följer föreningens etiska regler eller som på annat sätt
motarbetar föreningens syfte kan styrelsen rikta erinran, meddela varning med krav på rättelse eller besluta om
uteslutning.
För beslut om uteslutning krävs att styrelsen är enhällig eller att beslutet fattas av årsmöte med 2/3 majoritet av
närvarande röstberättigade.
6. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om fem-nio ledamöter. Val avser två år. Det bör eftersträvas att cirka
hälften av styrelsen väljs vid varje ordinarie årsmöte. Ordförande väljs särskilt av årsmötet, i övrigt konstituerar styrelsen
sig själv.
Flertalet av styrelsens ledamöter skall vara företrädare för fullvärdiga medlemmar. Minst en av ledamöterna skall väljas
bland franchisetagarna. Vidare bör minst en av ledamöterna väljas bland de stödjande medlemmarna.
Styrelsen utser inom eller utom sig verkställande direktör som under styrelsens inseende skall sköta den dagliga
verksamheten och handha den ekonomiska förvaltningen.
7. Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de personer styrelsen utser.
8. Styrelsens och verkställande direktörens förvaltning granskas av en auktoriserad revisor som tillsammans med en
suppleant utses av årsmötet. Denne skall i god tid före årsmötet, efter granskningen, framlägga en skriftlig
revisionsberättelse.
9. Medlems rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på årsmötet. Ordinarie sådant hålles varje
år före utgången av juni.
Fullvärdiga medlemmar får företrädas av två representanter; en från franchisegivaren och en från gruppen av
franchisetagare. Dessa har var sin röst. Endast fullvärdiga medlemmar har rösträtt. Medlemssökande och stödjande har
yttrande- och förslagsrätt. Extra årsmöte hålles då styrelsen finner anledning därtill eller då revisorerna eller minst 1/5 av

de fullvärdiga medlemmarna gör skriftlig framställning därom hos styrelsen med angivande av för vilket ärende årsmöte
påkallas.
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande. Som årsmötets beslut gäller, med iakttagande av punkt 11, den mening varom
de flesta röstande förenar sig.
Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder, dock att personval avgörs genom lottning.
Kallelse till årsmötet sker genom brev eller e-mail samt elektroniskt. Kallelse till ordinarie årsmöte ska sändas senast 21
dagar före mötet, kallelse till extra årsmöte senast 14 dagar före mötet.
10.Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för årsmötet.
2. Val av två justeringsmän.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.
6. Framläggande av årsredovisning.
7. Föredragning av revisionsberättelse.
8. Fastställande av balans- och resultaträkning.
9. Beslut angående föreningens överskott eller underskott
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.
11. Fastställande av avgifter.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av ordförande resp styrelseledamöter och suppleanter. 14. Val av revisor_ jämte suppleant. 15. Val av ledamöter
till valberedning.
Protokoll förs av verkställande direktören.
11.Vid ordinarie årsmöte får härutöver till beslut endast upptagas sådana ärenden som varit angivna i kallelsen till årsmötet,
såvida inte 3/4 av de röstande annat beslutar. Vid extra årsmöte får icke till beslut upptagas andra ärenden än de som
angivits i kallelsen.
Årsmöte får ej till beslut upptaga fråga om stadgeändring om ej ändringsförslagets huvudsakliga innehåll upptagits i
kallelse till mötet.
12.Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen är inte giltigt om inte alla närvarande
röstberättigade samtycker därtill eller beslutet fattas av två på varandra följande möten och på det senare av dessa
biträds av minst 2/3 av de röstande. Avser beslutet föreningens upplösning skall ett av mötena vara ordinarie årsmöte.
Skall frågan behandlas på två möten måste mellan dessa förflyta minst 14 dagar.
13.Finnes vid föreningens upplösning behållna tillgångar skall dessa disponeras på sätt sista årsmötet bestämmer.
14.Tvist mellan föreningen å ena sidan samt medlem, medlemssökande, stödjande medlem, styrelseledamot eller VD å andra
sidan, ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
(SCC).
15.Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets
värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma
om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.
16.Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Dock får domstol och exekutiv myndighet anlitas för indrivning av förfallna
avgifter eller andra krav mot medlem, medlemssökande eller stödjande medlem.

Dessa stadgar har i sin senaste version antagits enhälligt vid årsmöte den 25 mars 2017

