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§1 Föreningens namn 
Föreningens namn är Uddevalla City BID - ”Business improvement district” ideell förening*. 

§2 Föreningens vision 
Att samverka till ett attraktivt och aktivt lokalsamhälle för medborgarna, och på så sätt gynna det 
lokala näringslivet och bidra till en trygg och trivsam miljö. 
 
§3 Föreningens verksamhet 
Föreningen ska främja det allmänna näringslivets, och därmed medlemmarnas gemensamma 
intressen i Uddevalla genom att fortlöpande samordna samt förena privata och offentliga aktörers 
intressen i syfte till att skapa en attraktivare plats för människor. Föreningen skall arbeta för 
utveckling av platsen, det gemensamma rummet, samt att inspirera samverkansparterna till att 
öka attraktionskraften. Föreningen och dess medlemmar ska bidra till att Uddevalla 
centrumområde utvecklas till modern stadskärna som är ren, säkert och tryggt. 
 
Föreningen skall i enlighet med dessa ändamål för medlemmarnas räkning arbeta med 
gemensamma frågor som: 

• Rent, snyggt och tryggt 
• Utveckling av det gemensamma rummet 
• Marknad, kommunikation och information 
• Affärsutveckling för organisationens intressenter 

Föreningen är religiöst och politiskt obunden. 
 
§4 Föreningens hemvist 
Styrelsen har sitt säte i Uddevalla kommun, Västra Götalands län. 
 
§5 Föreningens medlemmar 
Det är styrelsen som beslutar om medlemskap.  
 



En sökande som förväntas delta i föreningens verksamhet på det sätt som lagen kräver kan bli 
medlem i föreningen. Sökanden ska också uppfylla de krav som bör ställas på medlemmarna 
med hänsyn till föreningens verksamhet samt ska uppfylla följande krav på eget 
verksamhetsområde och geografiskt område; 
 

- Medlemmar i föreningen kan vara ägare av kommersiella fastigheter med 
verksamhet i centrala Uddevalla, se karta Bilaga 1.  
- Medlem kan även Uddevalla kommun vara 
- Medlemmar i föreningen kan vara näringsidkare i Uddevalla så kallade 
associerade medlemmar.  

 
Medlem skall vid anmälan ange och styrka vilken medlemsgrupp den representerar; 
fastighetsägare, näringsidkare/ associerade medlemmar, eller Uddevalla kommun.   
 
§6 Föreningens räkenskapsår 
Räkenskapsåret skall omfatta tiden 1 januari-31 december. 
 
§7 Föreningsmöten 
Ordinarie årsmöte hålles årligen före april månads utgång. Utöver årsmöte skall ordinarie 
föreningsmöte hållas senast oktober månad för fastställande av nästkommande budget och 
verksamhetsplan.  
                                                                                                                   
Utöver dessa bestämda ordinarie föreningsmöten kan styrelsen eller revisorerna, när anledning 
därtill finnes, kalla till extra föreningsmöte. Till extra föreningsmöte skall även kallas när en tiondel 
av föreningens medlemmar till styrelsen inlämnar skriftlig anhållan därom, med angivande av de 
ärende som önskas behandlade på mötet. 
 
På föreningsmöten får enbart representanter/ombud för medlem deltaga. 
 
Kallelse till årsmöte och ordinarie föreningsmöte skall ske skriftligen/per mail och verkställas 
tidigast sex veckor och senast två veckor innan dagen för årsmöte respektive ordinarie 
föreningsmöte. Detsamma gäller för kallelse till extra föreningsmöte.  
 
Förslag till dagordning för föreningsmöte skall biläggas kallelsen. Till kallelsen till ordinarie 
årsmöte skall även bifogas styrelsens verksamhetsberättelse. Till kallelse till ordinarie 
föreningsmöte för fastställande av budget skall bifogas styrelsens förslag till budget och 
verksamhetsplan för följande verksamhetsår. 
 
Protokoll från styrelsemöten tillställes medlemmarna. Informationsmöte för medlemmarna hålles i 
samband med ordinarie föreningsmöten, d v s två gånger per år. 
 
§8 Anmälan om ärenden 
Medlem som önskar ärende behandlat på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte skall skriftligen 
anmäla ärendet hos styrelsen senast fyra veckor före mötet. Anmälan om ärende skall föranleda 
komplettering av dagordning. Detsamma gäller för ärende till extra föreningsmöte. 
 
§9 Ärenden vid föreningsmöte 
På föreningens ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärenden: 

• Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar. 
• Fastställande av röstlängd. 
• Val av ordförande för mötet. 
• Val av sekreterare och två justerare. 
• Fastställande av procedurregler vid val. 
• Fråga om kallelse till mötet behörigen skett. 
• Föredragning styrelsens redovisningshandlingar och förvaltningsberättelse samt 

revisorernas berättelse om det förflutna räkenskapsåret. 
• Fastställande av balansräkning. 



• Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
• Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen. 
• Fastställande av ersättning till ordförande, styrelseledamöter och revisorer jämte 

revisorssuppleanter. 
• Val av ordförande (tillika ordinarie styrelseledamot) för en mandatperiod om ett år. 
• Beslut om val av övriga styrelseledamöter representerande fastighetsägarna för en 

mandatperiod om två år. ** 
• Beslut om val av styrelseledamöter representerande näringsidkare för en mandatperiod 

om två år. ** 
• Anmälan av styrelseledamöter representerande Uddevalla kommun för en mandatperiod 

om två år. 
• Beslut om val av valberedning. 
• Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
• Andra ärenden som angivits i kallelsen till mötet eller om vars behandling framställande 

gjorts enligt §8. 
• Övriga frågor. 

 
** Vid föreningens allra första föreningsmöte väljes hälften/två styrelseledamöter för en mandatperiod om två år och en 
styrelseledamot för en mandatperiod om ett år. Följande år väljs nya styrelseledamöter för en mandatperiod om två år. 
 
På föreningsmöte skall ovanstående ärenden, de under punkterna a-e, förekomma samt ärenden 
för vilka mötet utlysts och vilka angivits i kallelsen för detsamma. 
 
Nya ärenden kan framläggas i punkt ”Övriga frågor” på dagordningen. I ärenden som framlagts 
under punkt ”övriga frågor” kan endast beslut fattas om bordläggning och utredning av ärendet till 
nästa styrelse- eller föreningsmöte. 
 
Intill dess ordförande utsetts förs ordet av styrelsens ordförande eller vice ordförande. 
 
§10 Rösträtt 
Föreningsmöte är beslutfört då kallelse till mötet behörigen skett. 
 
Inför föreningsmöte skall röstlängden fastställas av styrelsen utifrån medlemsregistret, tidigast 
fyra veckor och senast två dagar före mötesdagen. 
 
Röstlängden fördelas enligt följande mellan de olika representantgrupperna: 

• 1/2 andel till medlemmarna representerande fastighetsägarna som inom gruppen fördelas 
enligt punkt c nedan. 

• 1/2 andel till medlemmarna representerande kommunen som inom gruppen fördelas 
enligt punkt d nedan. 

 
Röstlängden fördelas enligt följande inom respektive representantgrupp: 

• Medlem som representerar fastighetsägarna innehar andelstal motsvarande egen 
uthyrningsbar yta i proportion till den totala uthyrningsbara yta som medlemmarna 
representerande fastighetsägarna innehar i området definierat i §5. 

• Kommunen innehar ett andelstal (en röst) inom sin representantgrupp. 
 
Vid beviljande av ansvarsfrihet enligt §9h äger ej representanter för styrelsen rösträtt. 
 
Vid val av styrelseledamöter enligt §9m, §9n samt §9o gäller följande: 

• Enbart medlemmar representerande fastighetsägarna äger rösträtt för val av 
representanter för fastighetsägarna enligt §9l. 

• Enbart medlemmar representerande kommunen äger rösträtt för val av representanter för 
kommunen enligt §9n. 
 

Beslut fattas med enkel majoritet av närvarande, eller med fullmakt representerade, röstetal. 
Röstlängd fördelas enligt punkt a-f ovan. 
 



Omröstning vid föreningsmöte skall vara öppen. Vid votering skall omröstningen vara sluten. 
Vid lika röstetal gäller den mening som företrädes av mötets ordförande. 
Röstberättigad är endast den medlem som har fullgjort sina åtagande mot föreningen enligt 
dessa stadgar eller enligt lag. 
 
§11 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av tre (3) till nio (9) ledamöter samt en (1) till fem (5) suppleanter utgörande 
av; 

• fyra (4) representanter från fastighetsägarna 
• fyra (4) representanter från Uddevalla kommun 

 
Styrelsemedlemmar representerande näringsidkare och fastighetsägare föreslås av 
valberedningen och väljs av medlemmarna vid årsmötet i oktober. Ledamot kan omväljas. 
Kommunens representanter utses av kommunen. 
 
Ordförande väljs för en mandatperiod om ett (1) år. 
Ledamöter väljs för en mandatperiod om två (2) år.  
Vid föreningens allra första föreningsmöte väljes två styrelseledamöter för en mandatperiod om 
två år och en styrelseledamot för en mandatperiod om ett år. Följande år väljs nya 
styrelseledamöter för en mandatperiod om två år. 
 
§12 Valberedning 
Valberedningen består av två (2) representanter från fastighetsägarna. Valberedningens 
ordförande är sammankallande. 
Valberedningen väljs av medlemmarna vid årsmötet i oktober för en tid om två (2) år. Ledamot 
kan omväljas. Kommunala representanter i styrelsen utses av kommunen. Fastighetsägarna 
fattar själva vilka som representeras i styrelsen, via en kommitté. 
 
Därest valberedningen ej kan skapa majoritet för val av styrelseledamot skall röstning ske på 
extra föreningsmöte. 
 
§13 Arbetsgrupper 
Organisation, personval och principer för representanter i arbetsgrupper beslutas av styrelsen. 
Kommunala representanter utses av kommunen.  
 
§14 Föreningens förvaltning 
Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.  
 
Styrelsen är beslutsför, med enkel majoritet, då ordförande eller vice ordförande samt totalt 
hälften av samtliga ledamöter (inklusive ordförande och vice ordförande) är närvarande. Vid lika 
röstetal har ordförande eller, vid dennes frånvaro, vice ordförande utslagsröst. 
 
Styrelsen skall sammanträda minst fyra (4) gånger per år. 
 
Den löpande förvaltningen av ärenden rörande marknadsföring samt andra ärenden som 
styrelsen beslutar, skall handhas av styrelsen. 
 
§15 Föreningens förvaltning 
Föreningens styrelse äger i alla avseenden såväl hos myndigheter som hos enskilda föra talan å 
föreningens vägnar. Firmateckningen beslutas på det konstituerande styrelsesammanträdet. 
Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. 
 
Dock kan styrelsen för den löpande förvaltningen utse enskild juridisk person att ensam, via 
fullmakt, teckna föreningens firma gentemot bank och post samt teckna föreningens firma inom 



ramen för och i enlighet med beslutad budget för marknadsföring och andra aktiviteter som 
styrelsen beslutar. 
 
§16 Revisorer 
För granskning av styrelsen och dess förvaltning skall vid årsmötet utses två (2) revisorer jämte 
en (1) revisorssuppleant för en period om två (2) år.  
Revisorerna tar del av protokoll, bokföring och redovisning. 
 
§17 Avgifter 
Till föreningen skall de medlemmar som utgörs av fastighetsägare och kommun lägga insats 
enligt vad som årligen fastställes. Kommunen beslutar inom sig om bidragets storlek och 
fastighetsägarna förbinder sig att minst erlägga det belopp som kommunen beslutar att tillföra 
föreningen. 
 
Till föreningen skall de medlemmar som utgörs av fastighetsägare och kommun lägga insats 
enligt vad som årligen fastställes av styrelsen inför kommande års budgetarbete. 
Bidraget erlägges årligen. 
 
Utöver insatsen skall samtliga medlemmar betala en medlemsavgift om 500 kr/år. Denna avgift 
skall betalas in utan anmodan och vara föreningen tillhanda senast fyra veckor före 
föreningsmöte för att uppfylla medlemskapets förpliktelser till föreningsmötet. 
 
§18 Vinstfördelning 
Eventuell vinst vid räkenskapsårets slut skall återföras som outnyttjade medel till ägarna enligt 
principiell fördelning 50% fastighetsägare och 50% kommun. 
 
 
§19 Ordningsregler 
Medlem är skyldig att ställa sig till efterrättelse de ordningsregler och andra föreskrifter som 
beslutas vid föreningsmöte. 
 
§20 Hyresavtal  
I hyresavtal informeras innehavaren om möjligheten att ansluta sig som medlem i föreningen.  
 
§21 Platsutvecklaren 
En platsutvecklare kan utses av styrelsen som också beslutar om dennes villkor.  
Platsutvecklaren är föredragande i styrelsen samt sammankallande och föredragande i 
arbetsgrupper och äger därvid yttranderätt men ej rösträtt.  
 
§22 Uteslutning 
Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen, på annat sätt motverkar dess syften eller 
inte uppfyller sina förpliktelser mot föreningen och inte efter påpekande gör rättelse kan uteslutas. 
Beslut om uteslutning fattas av föreningsstämman och träder i kraft omgående. Ärendet skall 
behandlas innan några frågor som föranleder val eller omröstningar, utöver mötets 
administration, hanteras. Den som utesluts förlorar omedelbart rätten att delta i överläggningar 
och beslut om föreningens angelägenheter. Beslut om uteslutning av medlem är giltig om den 
biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande på föreningsmötet.  
Vid uteslutning enligt ovan återbetalas ingen medlemsavgift eller bidrag. Detta gäller även vid 
föreningens upphörande enligt §25. 
 
Utträde ur föreningen skall skriftligt anmälas senast en (1) månad före årsmötet. 
 
§23 Ändring av stadgar 
Ändring av dessa stadgar kan ske antingen genom enhälligt beslut på föreningsmöte vid vilka 
samtliga medlemmar är representerade genom närvaro eller fullmakt,  
eller  



genom beslut på två av varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara ordinarie 
föreningsmöte, och mellan vilka två månader förflutit och vid vilka möten medlemmar 
representerade minst två tredjedelar (2/3) av det totala vid respektive möte representerade 
röstetalet beslutar om ändring. 
 
§24 Undantagsbestämmelser 
Om synnerliga skäl föreligger kan styrelsen medge medlem undantag från dessa stadgar. 
 
§25 Föreningens upphörande 
Enligt samma regler som gäller för stadgeändring i §22 kan beslutas om föreningens 
upphörande. Föreningens tillgångar skall vid upphörande fördelas mellan medlemmarna enligt 
samma princip och proportion såsom medlemsavgift tillsammans med bidrag till föreningen 
betalats till föreningen innevarande kalenderår.  


